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1.1 - ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Discursos do Expediente
SENADOR LUIZ VIANA --Visita do Piesidente
José Sarney a Portugal:"SENADOR MARTINS FILHO- c:1reve dos magistrados do Rio Grande do Norte. Denúncia da
cobrança de ágio que estaria ocorrendo na venda de
caminhões.

SENADOR SEVERO GO.MES- Encaminhando

à Mesa, projeto de lei do Senado que estabelece medidas de proteção aos interess_es -brasileiroS contra
práticas discrimínatórias adotadãs por outros países.
SENADOR JAMIL HADDAD, como L!der Apoio de S. Ex• ao projeto objeto do prOnunciamento do Senador Severo Gomes. Reivindicações salariais dos professores particulares da cidade do Rio de
Janeiro.

1.2.2 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n<~99, de 1986, de autoria
qo Sr. Severo Gomes, _9UC?_e?tabel~ce medidas de proteçàó aos interesses brasileiros contra práticas discriminatórias adQtadas por outroS países.
1.3-0RDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n_<~ 10/81 (.Q.'~
1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a
aposentadoria com proventos integrais, dos excombatentes segurados da previdência social. Votação adialla por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n<~ 84/8 I (n'~
3.464/80, na Casa de .origem), que institui o "Dia
Nacional de Combate ao Fumo". Votação adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Lei da Cámara n'~ 28/82 (zi9
1.096/79, na- Casa de origem), que pertnite a iinpetraçào de" mandado de segurança contra atas de auto-

ridade do ensinó particular, de qualquer grau. Votação adiada por falta de quol'um.
-Projeto de Lei da Câmara n9· 69/81 (n9 816/79,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 110
da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código
Nacional de Trânsito, determinando o pagamento,
pelo infrator, de multa de trànsito de sua responsabilidade. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 71/81 (nó 81/79,
na Casa de origem), que modifica-a redação do çaput
do art. 79 da Lei n'~ 4.380, de 21 dC <!:gosto de_l984,
que institui o sistema financeirO pã.ra aquisição de
caSa própria_. Votação adiada por falta de quorum~
-Projeto de Lei da Câmara n9 85/81 (n'~
3.652/80, na Casa de origem), que altera dispositivos
~da Lei n9 6.537, de 19 de junho de 1978, dispondo
sobre os Conselhos Federal e Regionais de Economia. Vo~ção adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 104/79 (nl'
3.923/77, na Casa de origem). que especifica ·cOndições para inscrição e registro de embarcações. VoM
tação adiada por falta de qoonnn.
-Projeto de Lei da Câmaia n'~ 196/84 (n"'
2.736/83, na Casa_de origem), que dispõe sobre a
alienação de imóveis pertencentes aos municípios e
dá outras providências. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'~ 187/85 (n9
4.967/85, na Casa de origem), que fixa valores de retribuição da Cat_egoria Funcional de Biomédico e dâ
"~-õUtfas- providênci-ªs. Votaçi.o adiada por falta de quorum.
- - Requerim'ento n9 86/86, solicitando, nos t::rmos
do art. 76, do Regimento Interno, a criação de UI'la
comissão especial, composta de 5 membros, para, rio
prazo de 50 dias, estudar e apresentar soluções sobr:e
Probremas atuais de saúde pú_blica. Votação adiada
por falta de quorum.
- Requerimento ri.9 92/86, solicitarido, através do
·-MinistériO da lndústri_a e do Comercio, informações
à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP,
acerca da interrupção havida nas atividades de em-

presas de previdência privada e conseqUentes providências porventura tomadas visando à defesa dos associados dessas enlidades. Votação adiada por falta
de quorum.
--Projeto de Lei do Senado n~> 4f84, que introduz
alterações no art. 17 da Lei_ n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, para dispof sobre indenização dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais
de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966. Votação adiada for falta
de quorum.
- ~rojeto de Lei do S~_ado n9 141/~~.t. 9!1e reyo.>ga
disposiç8.o do D~creto-lei n" 1.910, de 29 de dC:
zembro de 19~1. V~taç_!.oa!f~por f~~ de~orum.
- Projeto de Lei do_ Senado n9 46/85, que introduz modificações D.o C6digo Penai; c_cim vistas a ampliar a imunidade penal ~o advogado no exercício de
sua atividade postulatória judicial. VOtação adiada
por falta de quorum.
~Projeto de Lei d.o Sefi:ado n9 151/85, que dispô:e
sobre a edição de decretos secretos, e dâ outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 242/84, Que dâ
nova redaçào ao art. 79 da Lei n9 5.692, de I I de ag~s
to de 1971, que fixa as diretrizes e bases para o ensino
de 19 e 29 graus. VotaçãO adiada por falta de quorum.
- Projet~ de Lei da Câmara n'~ 197/84 (n9953J83,
na Casa de origem), que institui o Programa Nacional do Milho - PROMILHO e determina outras
providências. D!scussio .!!Obrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n<~ 93/86.
1.3.1 --Discurso apôs a Ordem do Dia
SENADOR GASTÁO MO/.LER- Apelo
prefeitos, reunidos no I Encontro do PMDB do Vale do
Araguaia, em favor dos ~IjCultore$-cf__aquel~ _re.s:!~o.
1.3.2- D~ignaçio da Ordem dõ D~ da pr6Xima
sessi<'
~ 1.4-ENCERRAMENTO
~.,..-MESA DIRETORA
3- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDO
4- COMPOSIÇÃO DAS ·cOMISSClES PERMANENTES
.
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Legislatura

Presfd~ncTa do Srs, Martins. Filho e Luiz Viana
AS 14 HORAS E 30 M!Nl!TOS. ACHAM-SE"J'RESENTES OS SRS. SENADQRES:
Eunice Michiles -- Raimundo Pai-ente -- Gab!iel
Hermes --Hélio Gueiros - Alexandre Costa - José
Lins --Carlos Alberto -Moacyr Duarte- Martins Filho- Nivaldo Machado~ Guilherme Palmeira- Luiz
Cavalcante - Passos Pôrto - Lo manto Júnior __:_ Liilz
Viana- João Cálffion- Amaral Peixoto- Jam-il H:10dad --Alfredo Campos- Severo GOmes- Benedi!_o
Ferreira --Gastão Müller :- Lenoir Vargas- CarlOs
Chiarelli - Oetávio Cardoso.

O SR. PRESJDENTE (Martins Filho) - A lista ç!e
presença acusa o cOmparecimento de 25 Srs. Senadores.
Havendo número_ regimental_, declãro .aberta a s~~ão;
Sob a proteção de Deus, iniciamos hosSos trabal}JoS.
Não hâ. Expediente. a ser lido.
Concedo a.palaVPá ao nobre Senador Luiz Viana, para
uma breve comunicação.
-

O SR. LUIZ VIANA (PMDB- BA. Para uma breye
comunicaçãoA) ....:'sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tendo ac_ompanhado a comitiva que foi com o Presidente Sarney a Portugal. e da qual também partíciPafãõ::l
nossos colegas Alfredo Campos e Luiz CavalC<irite,
pareceu-me devem consignar nos trabalhos desta Casa
um registro sobre aquela visita que, realmente, constituiu uni grande êxito, tanto sob o ponto de vista social,
político, quanto o intelectual e económico_ Estou certo
de que pela altitude em que a colocou o Presidente Sarney, a visita a Portugal e Cabo Verde será um marco indelével nas· relações do Brasil c-om as duas Nações amigas.
De modo geral, as visitas Presid(mciai.s- e eu já assisti algumas -se es&otam nas próprias festas que cercam
os Chefes de Estado.
Acredito, no entanto, que a viagem do Senhor Presidente José Sarney vai se desdobrar em aspectos eç_onômicos,_quc serão de permanente importância para o Brasil e
para Portugal. t que ela coincide com a- entradã de_ Portugal no Mercado Comum Europeu o que proporcfonará a emp~esários brasil.f:iros a oportunidade de poderem
investir em Portugal, para lá levando_ produtos brasileiros já semifabricados. sefnimanufã.turados, que poderão
ser transp~rtados ou vendidos _para aquele ~en~o mercado de mais de 300 milhões de alto pOder aquiSitivO.
Foi, aliás, a tônici-que o Presidente Sarney deu no
discurso que pronunciou no encontro eiltre emprCsãfiO-S

Prasile:iros_~

e não foram poucos os que lá estavam- e

reS.Ses comerciais, interesses pacíficos, que mantenham
abertas as rotas da nossa navegação.
Foi assim, Sr. Presidente, uma visita da maior importância, a que acaba de realizar o Presidente Sarney a Portugal e a Cabo Verde, le:vando a ambos os países o pensamento do Brasil sobre os graves problemas da atuali-dade polftica. E forarp essas palavras que tiveram acolhida ·calorosa nã() a_p~nas na imprensa, mas em todo o
__J1ltga_do_ polítiéO, índusiVe na Assembléia Nacional de
-Portugal, que teeeDelie-Presidente Sarney, com uma das
maiores manifesta,~ aHj~.l:lrestadas a um Chefe de Estado.
Este, Sr. Presidente, o testemunho qpe desejaria e desejo trazer à Çasa, para que fiqtW C!=.SÍStrado em nossos
Anais.
Muito agradecido a V._ Ex~ (Muito bem! Palmas.)

empresã.r,ios portug-ueseS. -Pareceu-me que todos eles,
quer brasileiros e quer portugueses, estavam animados
de propósitos d~ cooperação, de associação para, juntos,
pOderem realizar essa nova etapa da vida econômica, da
vida industrial, das exportações brasileiras e PC?'rtugoe-

sas.
Creio que-Sob esse aspecto, ou que ess.easpecto terá sido, a meu ver, um dos mais importantes da visita d.Q Presidãtte-JOsé Sarney. Naturalmente não precisaria dizer,
poHi é ô pbvio, do brilho de que se revestiram tanto' a
posse do presidente na Academia das Ciências, quanto a
oUtorga do título de doutor honoris causa da Universidade de Coimbra. Nas duas oportu!)id?9-es o PresiQent_e José Sliriley profeiiu discursos que são, realmente, páginas
de alto quilate literário e intelectual. Discursos que'enalteceram a cultura c a inteligência do Brasil.
Havia, tainbém, Sr. presidente, a feliz circunstância de
haver assumido a presidência de Portugal, havia pouco,
o_ Dr. Mário S0ares, que realmente, junto com o _Presidente JÕ~,,Sa;neyl pode travar _um c_fiálogo de _dois homens de_ Estado voltados para o futuro. Esse é o maior
sentido do encontro entre os dois estadistas, pois não estavam, comO muito freqtiente nas reláções entre o Brasil
e Portugal, apenas voltados para o passado, por mais
g~e _a ele estej~ pre§Os, por mais que_ o admirem, por
mãi.S que se orgulhem dos feitos que marcam a história
do Brasil e a de Portugal. Não! Eles estão voltados para
o_ {uturo. Posso afirmar haver sido uma visita perfeita,
devendo ser ressaltada a participação que nela tiveram
os embaixadores Adriano carvalho e Alberto Costa e Silva.
Tanto quanto_em Portuga!Jam.P_~m em c_aqo~Ye_rdeo
P.r~!4e.n~ft..S!lsrr~~n~ pa_l!t~ras proferidas para o mundo
africano voltou-se para o futuro. Realmente, as palavras
que aí proferiu e que envolviam vários temas da maior
atualidade e da maior importância, para a vida do continente africano. eram a posição que o Brasil quer e vai assumir na vida internacional, face ao continente africano.
Refirõ-Jri_e ~O Pr.ob!ema- do apartbeid, ao pi-Oh lema-da independência da naníbia, ao problema da presença de elementos militares de Cuba em Angola e, Sobretudo, o
problema da militarização ou desmifitarização do oceano Attântico. Rea!mente;-,fato da maior importância
para a vid!f,, para a paz e pafa a tranqUilidade do Brasil.
Não podemos deixar de ter os olhos permanentemente
vol_tados para o Atliinti--c-o--sul, tanto. ele diz de pertq aoª
nossos interesses, não digo interesses militares, m_a.s inte-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia

_

ó seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os magistrados do Rio Grande do Norte continuam
em grev~.
O que recebem não é suficiente, no mínimo, para viverem com dignidade.
Diante dos ouvidos moucos do Sr. Governador renunciante, os magistrados foram constrangidos ao recur-so
extremo da greve.
Não lut!3:m por privilêgjos. Lutam por sua dignidade
pessoal e profissional, que não pode ser aviltada pela insensibilidade de um governante despreparado, que prefe-re malbaratar recursos do erário em contratações
eleiçoeir:as, que atender os reclamos de uma classe toda,
mo_biJi~ª_dfl. para obter justiça.
Um Governo que não valoriza ajustiça, não po-de ser
valorizado. Merece o_ repúdio de seu povo.
Quero desta tribuna, reiterar meu apoio ao poder judiciãrio.-do Rio Grande do Norte.
Poder, cujã.s armas são a lei e o senso do dever moral,
_tem de· ter o apoío da consciência potiguar, do povo,
para que possa ser ouvido seu justo clamor.
Apelo, daqui, ao ilustre Governador Radir Pereira de
Araújo, que ouça a voz da MagistrB:tura. Mostre que o
Rio Grande do Norte mudou. Que se a festa da renúncia
não agradou ao renunciante, deve agradar ao povo pelo
que significa .de arejamento no Goverrio de nosso Estado.
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Os tnagistdujos apelam por retribuição condigna a seu
trabalho. Não dizem as sãgiadas escrituras que "não se
ata a boca do b9i que mói o trigo?" E cin outra parte que
..digno é o trabalhador de se.u salãrio?"
Atenda, Sr. Governador, o apelo dos magistrados.
Não permíta que o Rio Grande do N_orte continue ser a

vitrina naCional do desmando, da

de~adminístração,

dos

cambalachos eleiçoeiros, das mazelas sem remédio:

Apelo mais uma vez ao Sr. ÜQ~mador para estender
a mão à Justiça, e assim procedendo estará resgatando a
imagem de nosso torrão natal, W:o desgastada pela ação
descuidada de maus potiguares.
Q1,1ero, ainda, Sr, Presidente e SrS. Senadores, tratar
de outro assuntCJ_.que reputo muito grave.
-Publicou a tmpi'ensa, qu"e um pequenO comerciante,
um bodegueiro como se diz no nordeste, foi condenado a
sete meses de prisão; por vender um Vidro de canela-decheiro a preço -acima da tabda.
Muito bem! Ajustiça deve ser ministrada e o rigor. da
lei deve .alCançar indistintamente a todos.
Deve ser cega, para não se enfeitiçar-pela grandeza e
pelo poder.
Há por aí, todavia, uma justiça caolha, cega de um
olho só.
Chegou-me ao gabinete um pobre caminhoneiro de
meu Estado, apelando-me- isso, ontem, e, por coincidência, iilr!-a emissora de televisão apresentou algo a respeito - para intermediar a compra de um caminhão
Mercedes Benz, afirmando que através de um Senador
ele o conseguiria com um âgio de apenas 250 mil cruzados~ Repito, Sr. Presidente e Srs. Seitadoies, com arii:·ágio
de apenas 250 mil cruzados .. Vejam nobres colegas, _isso
ainda com a intercessão de um Senador. Caminhão é. fer~
ramenta. Admitir cobrança de ágio n"essa hipótese, ê crime de lesa-pátria.
Se um bodegueiro mereceu sete meses de prisâo pOr
vender um vidro de canela acima do preço tabeladd, ás
montadoras que cobram ágio deveriam é sofrer intervenção do Governo.
Intervenção na empresa e cadeia a seus responsáveis,
não sete meses. mas setenta vezes sete. como nos ensina a
Bíblia.
A~lo ao Presi_dente JoséSarney e ao Ministro D~sori
Funaro que determinem, por seus meiOS. rigoroSâ.investigação sobre cobrança de ágio na venda de _caminhõ.es.da
Mercedes Ben~. ou de outras marcas, e não apenas nas
concessionárias, mas na própria Mercedes, que devocas~
sara concess-ão de quem não respeitar a t.a:bela-eiitre Se-us
revendedores.
Que ·as pátios· das fábricas sejam fiscalizados e os ·caminhões vendidos e não entregues sejaffi confiscados.
Impõe-se energia cont~a quem não ·ql.leira contribuir
para a estabilização econômica do Pais. E QuantO maior
o infrator, maior deverá ser a forçá. coibidora da infração.
Punir um bodegueiro é somente um pequeno exemPlo.
Intervir numa multinacional e colocar seu responsável
na cadeia é um procedimento didático do maJor valor,-~
para ensinar ·que Brasil não é um País de brincadeira.
Devemos ser um Pa_ís aberto, a todos quantos queiram
aqui investir e trabalh<4" para a prosperidade comum.
Mas não devemos admitir, em hipótese alguma, a nacio~
nais ou estrangeiros, que se burle a lei em nome da ganância.
O Sr. JamiJ Haddad -·Permite V, Ex• um aparte?
O SR. MARTINS FILHO -

Com muit? piazer.

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Martins Filho,
V. Ex' ·se pronunCia num assunto· de gran.de interesse.
Várias vezes tenho colocado, nesta casa, que para o
cesso do chamado Plano Cruzado o controle na ponta,
no comerciante, feito pelos fiscaiS do Sarney, Com..taóela
na mão, acompa·nham, na realidade, o custo dos. produtos. Mas declarei, várias vezes também, que caberia ao
Governo fiscalizar as fontes de pr(idução. Sabe V. Exf,- e
o seu pronunciamento é claro e incisivo, que parece que
não está sendo fiitã ess-a fiscãiização. O probiema doágio da· indústria automobilística tem sido mOtivo de reportagens em jornais e às vez_~ em tel~yisão; os pátios estão vazios, segundo deClara a própria írllprensa: OS Que
participam em consórciO eStãO-Tevã:ndO-oe·três a quatm
meses, quando c~nseguem no.lance ou no sorteio retirar

·su-

- o ·carro, para recebei- o veículo. Já sabemos que a indústria farmacêutica, assim como Outras· fudústrias, ·não estão entregando ao comércio os produtos por elas fabri__ cados para q_u~ po~.s~ haver uma majoraçãO dos preços.
Vimos, onteriÇinclusive estarrecidos, n"a televisão, produtores de leite declararem que pelo preço que o Governo estâ estipulando a venda do leite preferem doâ-lo a
, G.olocá-lo. à venda. Veja V. Ex• que não há controle e. autoridade do Go\lerno; .ele tem que na realidade se impor
neste momento; caso contrário, o Plano Cruzado receberá um cruzado e irá a nocaute.
O SR. MARTINS FILHO - Agradeço a V. Ex•,
no.bre Senador Jamil Haddad, pela intervenção no meu
pronunciamento. E devo dizer a V. Ex• que, na realidade, o Governo tem agido cOm a aUtoridade e acima de
tudo com eficiêricia. Mas precísamos, nós,· os representantes do povo, os representantes dos Estados nesta Casa, devemos nós também sugerir medidas ao Governo e
contribuir para que o Plano Cruzad<! tenha pleno êXitO,
não deixando que mu_ltinacionais, que·elementos que
procuram perturbar ou impedir.a execução· desse plano,
possam continuar criminosamente. a· agir da maneira
como estão agindo.
-Concluindo, Sr. Presidente, estamos mudando oBra~
sj]! Mudemo-lo para valer! Muito obrigado. (Muito
bem!_ Palmas,). -,

Ú SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) --Concedo a palavra ao nobre Seriador Severo Gomes por cessão do Se- _
nadar Jamil Haddad.
O SR. SEVERO GOMES (PMDB -

SP. Como

Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
-·Ojornal Washington Post, em sua edição de hoje, 15
de maio, anuncia que os Estados Unidos decidiram impor Sanções económicas contrã. o Brasil: Para isso, a
Casa Branca nomeou uma comissão encarregada de estabelecer quais serão as punições que nos serão aplica···das . .O trabalho dessa co.r:nissão, informa,o Washington
Post, deverá estar concluído atê o dia 25 de junho.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mundo assiste apreparação de_ uma guerra comercia_l seril limites, em decorrência de políticas protecionistas adotadas pelos países
-·desenvolvidos, não só contra os países ein desenvolvi~
menta,. mas também entre eles. A troca de pesadas acu·!m·çôes e ameaças··entre a COmunidade Económica Europêia .e os Estados ~nidos, nos dias que correm, é exemplo evidente desse novo elemento do cotidiano internacion_al.
.
,
.
.-· _
O-Brasil, cujo cgmércio exterior vem cr~cendO a taxas
significativas, e que alcança cerc~ de 40 bil~õ~de dól~
res anuaís, nos dois sentidos, tem sido um dOs Pl-incipaiS
alvos dessas medidas discriminatórias.
D_iv.ersos países, mas sobretudo os Estados Unidos e _
membros da ComU:nídaqe Econômica. Européia (CEE),
-no passado recerite e no presente, tomaram e estão to- mando medidas o_u"pratiCando políticas que, aO"~restriÍl- gir a· acesso de produtos brasileiros, afetam seriamente
nossa capacidade de exportar.
Soja e têxteiS tiveram nos últimos anos problemas com
a CEE. Calçados, têxteis, álcool, aços especiais e infor~
mática estíveram 0!-1 eslão na· alça de mira da "nova legislação comercial arileriCãna·~ ·
·- A Lei de Comércio e Tarifas, de 1984..::...:.--q·ue pretende
sobrepor-se ao Direito Internacional, pois se choca com
o principic;t __de ~oberania ao interferir na legislação doméstica de todos os parceiros comerciais dos Estados
Ünidos - contém dispositivos de retaliação comercial
contra práticaS OU POlítiCas que Os Estados Unidos con~
siderem, unilateralmente, prejudiciais aos interesses
_norte-americanos. Assim, medidas intentaS decididas livremente por -u-m país em desenvolvimento, para proteção de nascente.s industriais de serviços, de política ·de
propriedade industrial e de comércio de bens, são passíveis de retaliação sob diversas formas, com base no
princíp.io de práfícãS aesti:::ais de comércfo (unfair trade
practices).
:.. O sistema ecoriôffiico lati!lo-americano_(SELA) apresentou hã -pouco relatório sobre a lei americaná.de comércio e.·làrifas eso6re Seu impacto nos países do conti· -· nente. Vbu ler um trecho dessa análise:
"A Lei de Comércio e Tarifas ã.ipplia· i:totavel~
m.ente o âmbito da polÚica comer-cial dos Estados
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Unidos, ao incl~i.r enJre seus objetivos assl!ntos reJacionado,s ao ~çatamento do investimento estrangeiro e a~o-comércio hlternacional de serviços. Além
_çlo maist.. essa lei fortalece .o poder discriminatório
do executivo daquele pai.s para a imposição de f!le·
di das retaliatórlas e estabelece diversos mecanisrriOs
de negociação com outros países, com a ·finalidade
de condicionar o acesso ao mercado dos Estados
-Unidos ilo oUtorgamento, por parte desses paíSes,
de condições recíProcas de acesso aos investimentos, bens e serviços provenientes dos Estados Unidos. Esta reciprocidade introduz um novo elemento
de instábilidade na condução das relações comer- ciais com os Estados Unidos e, dada a importância
que tem o rrlercado norte-americano para o comêrcio.exterior da região, terá, sem dúvidas, conseqüências adversas para a America &~tina".
Fim da .citação do Relatório do Sistema Econômico
Latino-Americano.
A Seção_30l da Lei de Comércio dos Estados Unidos
faculta ao Presidente.daquele País tomar todo o tipo de
represálias para reniOYer obstáculos à expansão de seus
negócios no exterior. A ad_o~o..das retaliações passa a
Ocorrer quando urri.País qu)llquer praticar atas que, a
j L!.~zo do_ preside~ daquele país, for~m jl!lgados ·~injusti
ficáveis, irrazoáveis ou discriminatórios'~; A Seção 301
estabelece, textualmente, que um ato pode ser julgado irrazoável "mesmo que necessariamente não viole nem
seja incompatível com os direitos internacionais dos Estados Unidos". Em outras palavras, aquilo que se considera interesses dos Estados Unidos é colocado acima do
Direito Internacional.
Preocupa-nos não somente a força da decisão de uma
superpotência, mas as ren.ercussões e o alcance dessa e de
outras medidas de outros países que iriViabílizam nosso
projeto de desenvolvimento econômico, ao tolher o cres~
Cimento de um de seus setores mais dinâmicos, como o
do comércio exterior, e pôr em tisco toda uma política
industrial em uma área tecnológica sensível como a ii!-formátlCa.
As recentes ameaças, disparadas por altos funcionários do Governo americà.no, acenando com retaliações
Comerciais, podem ·ser um primeiro passo, pois a lei
norte-americana é extremamente abrangente.
O grande empenho do governo norte~amerieano em
incluir sei-viços no ãmbíto das próximas negociações Comerciais que se realizarãO sob os auspícios do GA1T
completa o quadro mais amplo da política econômica
externa dos EUA.
P~ua se avaliar a gnividade do problema, basta mencionar que-de acordo com a Seção.30f da Lei. de Comércio de 1984, considera-se serviços: .. Bancos, seguros,
t,ransportes, comunícações, informática, comércio varejista e atacadista, publicidade, contabilidade, construção, projeto, _engenharia, administração de cohsultoria, negócios iriíõbiliáriõS, serviços profissionais, entretenimento, educação, serv.iÇos de saúde e turismo".
Isto quer dizer que o Brasil não poderia forrriular políticas para nenhum desses setores sem consultar os Estados Unidos, pois do contrário" ficaria sujeito a retaliações. Comõ bem disse Raul Prebish, recentemente falecido. ..é a visão de Séculos atrás que a metrópole tíiihã.
de suas çolônias. Essa. sequer chega a .ser uma lei impe~
rialista, é uma lei colonialista".
Sr. Presidente, Srs.. Senadores, esses novos procedimentos· não-c(:mvenciõn-aiS toúiam dever de patriotismo
a adôção de medidas de legítima defesa nacional. P()r
isso estam-os" apfesentàil.do agora projeto de lei que visã
dotar o GOvirno brasileiro de instrumentos de reação
contra tratamentos discriniinatórios que venham a ferir
nossos interesses.
Não pretendemos, como os Estados Unid_Os .e paises
da comunidade europêia, friStituir procedimento para
impor nossos interesses externamente. Mas não podemos abdicar de nossa soberania.
No próximO díã.07 de setembro terminará o praz-o, de
acordo com a Seção 30 I da Lei de Comércio e Tarifas
dos EUA, também chamada Seção das "Retaliações Presidenciais", para que o Presidente Reagan possa iniciar a
sua aplicação_.
_
__
Peç_o_ aos Srs. Senadores a atenção para a iminência
dãs açÕes retalíatórias·que poderão atingir o nosso País e
para a necessidade.·de esforços no Congresso Nacion~l.
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para que até a data em que comemoramos a nossa independência, tenhamos os me_ios e a força para re~firmã-la.
Sr. Prcsidcnte~Srs. Senã:dores, passo à leitura do Projeto de lei da Legítim-a Defesã Naclonal:

PROJETO DE LEI No /86
Estabelece medidas de proteção aOs interesses
brasileiros contra práticas discriminatórias ado-- tadas por outros países.

O -cô'ngresso_ Nacioilal deC-reta:
Art 19 A adoção de qualque'r política-ou prática de qualquer ato, por qualquer país estrangeiro,
que represente qualquer restrição ao acesso de produtos ou serviços brasileiros a meÍ'cados no exterior,
determinará .1 aplicaçãO das medidas pre~istas ilos
artigos 29 a TO da presente lei.
ParAgrafo único. O Poder EXecutivo deverá 6s~_
tabeleccr os procedimentos que se fi:z.erem ni::ces~
sários para declarar o prejuízo ao. interesse nacional,
à política de desenvolvimento, em quaTquer-de seus
setores e aos interesses de exportadores nacionais,
em razão de disCriminação contra o-Comérciô Êxterior do País, sejaenl relação a outros países, seja_em
razão de tratamento diverso daquele definido..ou
previsto em acordos internacionais, mUltilaterais ou
bilaterais.
Art. 21' Ãs empresas controladas por capitais
originários Ue pai's-'que adote as políticas ou pratique os atas referidos no artigo' lY é vedad_Q, pelo
período de tempo de adoção dessa política ou de
prãtica de tais atas," participar de quaisquer aSso~
ciações ou entidades de classe que sejaln representa-~
das ou tf:nham representação em órgãos ou entida~
des da União, -dos Estados e dos Municlpios,
Art. 3"' _~Q_Banco Central suspenderá a remessa
das divisas correspondentes a contratos de câmbio
firmados por _empresas- controlacfas _por capitais ori-ginários do país que adote as políticas ou quaisquer
atas referidos i]Q artigo 11' quando OS recursos deSSt;S
contratos se destinarem ao pagamento de lucros, dividendos, juros, _amortizações, royaltles, assistêricia
técnica, científica, administrativa semelhantes, -durando essa suspensão pelo períOdo de tempo -de
adoção daquelas políticas ou da prática daqueles
a tos.
Art. 41' __ As empresas controladas _por capitais
originários -de-país que adote as políticas oU -pratique os atas referidos no artigo !I' desta lei ficarão
sujeitas, qualquer que :iejã a sua for-ma sodCtária,
durante Q período de adoção dessas políticas- ou de
prática de tais- atas, ao regime aplicável às companhias de capital aberto, nos termos do que di~põe o.
parágrafo ú_!tico do -art_igo 22 da Lei nl' 6.385{76.
ArL_5,. "-·-0 Poder Executivo proverá no sentido
de que as _empresas-controladas por capítai~_ originários de país que adote_ poiíticas ou pratique os
atas_ referidos, no artigo l~'-tenham SuspensaS, pelo
período de tempo de adoçãci dessas políticas ·()u -de
prática de tais alas, ou uso e o ioto:
-

e

I - dos incentivoS e estíinüfos físCaiS, dOssubsídioS, -daS facilidades alfandegárias e de
quaisquer outros benefícios que lhes tenham sidos concedidos pela União;
·
I I - dos direitos de pesquisa e 'de lavra mineral que lhes lenham sido concedidos,

Parâgrafo único - As provLdências retérídas
neste artigo deverão ser cumprida's de modCi qUe as
suspensões de que trata tenham c;:_ficácia no tellii,O
definído no parágrafo único-do artigo 12. Art. 61' As _el'!:lpresas -c_ontrol~das por capitais
orígínários de país que adote as polít~_cas ou pratique os atas referidOs no aitigo I~' é vedã~o, d!J.rante
o pe_rí?do d?_tempo de adoçã~des~as políticas ou de
prática- de tiís atos:

I - o registro de patentes ou qualquer outra
espécie -de direito de propriedade 'lmai:erial, em seu
nome ou de terceiros;
II - a obtenção de incentivos, financiamentos ou quaisquer outras mod~UdUdes de ~enef!c_lõs
conce-díveis por óip;ãOS-oll entidade da Admin!s-

tração Direta ou lndireta da União, (incft.isive de
instituicõhs finançetras e agências de programas técnici?s, econômicos e financeiros);
III- a obtensão de direitos de peSquisa e de
lavra mineral.
Art. 71' A União, s_eja através dos seus órgãos
da Administração Direta, seja atrav~ das suas enti- ,dades da_ Administração lndireta;-durante O' período
~de ten;tpo de adoção das políticas ou de prática dos
-atas referidos ~no artigo 1O?, -não contratará a prestação de serviçOs ou a aclutsiçãõ de bens produzidos
ou comercializados -pOr empresas- i00tro1adas por
capitais originãrios de país que adote tais políticas
Ou Pnitique aquefes atos, reSsalvadas Rs- exceções determinadas Pelo inte_resse público, por iniciativa do
Presidente da República.
Art. 81' q Poder Executivo pode rã suspender as
exportações de mmera1s consíderados de natureza
~stratégica para_ o Bra's_il!_ destin_adaS-~ao país_ que
adotar as políticas ou praticar os atas referidos no
art~g-o !'~,~durante o -períci~o de-~me_o de _sua adoÇão
ou prátiCa,
·
-=
Art. 9o:> Fica o Presidente da República autorizado a denunciar tratados, convenções e acordos de
natureza comercial, militar, cultural ou científica ce~
lel:irados com o pafs que adotar as políticaS ou praticar os atas referidos no 'artigo l~'
·
Art. 10. Entende-se por empresa controlada
por capitais originários de país que adote POHticas óu pratícjue os atas ieferidos no artigo 11', para
-os efeitos desta lei, aquelas, com sede ou estabelecidas no Brasil, cuja maiorlli. do capital com direito a
·voto pertença, diret.IJ.. óu indiretamente, por interpOstas pessoas, a peSsóas físicas ou jurídicas domicinadas no país que adotar tàis pblíticaS ou -praticar
tais atas, bem assim aquelas, com sede _ou estabele- Cid"as no Brasil, com parcela do seu capital com di~
reito a voto direta ou indiretamente em poder de
p~soas ffsicas ou jurídicas domiciliadas_n9 País que
- aâotar-tais políticas ou praticar tais aTos, desde que,
diretamenti ou através de interpostas pessoas, vinCuladas_aos controladores da empresa por acordos
societários que lhes atribuam o poder de veto em relação e suas decisões, ou poderes de controle nas
áreas administrativa QU tecnológica.
·
Art. ll. Por determinação do Ministério
Público da União, qualquer empresa estabelecida
no Brasil, independentemente da forma societária
qlfe adotar, deverá fornecer-lhe todos os documen-'
tos relativos a sua estrutura, organização social e
composição e origem de capital, inclusive os acordos e convenções de acionistas ou sócios, bem assim
de pessóas jurídicas, -brasileiras ou não, que_-participeriJ do seu capital.
§ ]I' Os documentos referidos neste artigo serão
mantidos em poder do Con_selho Administrativo de
Defesa Económica (CADE), a quem cmnpetirá a
qualificação de empresas controladas por capitais
originários de país estrangeiro,
§ 2; Ó artigo 17-da Lei nQ 4.137, d~ lO de setembro de 1992, passa a _vigorar com o acréscimo da
seguinte alínea:
--··s- manter o registro de empresaS controladas por capitais originários de p-ãJs estrangeiro''.
§ 3~' A recusa, da empresa, ao fornecimento dos
documentos referidos neste artigo cOnfigura:rã delito de resistência: e sujeitará os seus administradores,
aos quais se atribui a responsabilídade pela recusa,
às penas prevista no artigo 329 e§§ do Código Peo-nal.
.- Art. 12, Coinpete ao Presidente da RePública,
- por iniciativa de qualquer setot- públicO Õu p-rhado
interessado, dectarar a caracterizaçãO de prejuízo de
interesse público ou privado, em conseqUência da
adoç~o de política ou de _práti~a de ato _ referido no
artig'o t~'_, por país estrangeíro,.Parã õ efeíto-de a-pli- caçã'_? ~ãs medidas prev;_istas nos artigos 2~' a 10 desta
lei.
. Pàrágiàfo !Tttiço. _- A~-_m6i:li~~:Q_~vistas nos arÜ-gos 2Q a }9 desta lei ser~g apljcadas pelo :eoder_Ex~;- ~
cutivo nQ prazo máximo de noventa dia,_s, :após a decl'Úaçào~mencionada neste artigo,
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,Art.
O Poder Executivo baixará, dentro de
ses&,entá.. ~. as normas regu_lament<~:res que se torrti::m g~"SáríaS à execução desta lei.
A{t: 14: Esta lei entra em vigor na data de sua
nublitação, revogadas as disposições em contráiío:
Era o que _tinha. a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas. O _orador é cumprimentada.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, que falará
como Líder do PSB.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como Líder,
pronu-ncia o seguinte diScurso.) ~As minhás primeiras
palavras, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são de apoio 1:1-0.
projeto ora apresentado pelo Senador Severo Gomes.
Há necessidade de que tenhamos a consciência da &O·
berania nacional, Não é mais possível vermos diuturnamente autoridades ligadas ao Governo americano desemharcarem no nosso País e darem recados, que não
aceitam a nossa Lei de Informática, que nós temos ·que
revê;-la imediatamente, senão medidas e sanções punitivas serão impostas à NaÇão brasilei,ra,
- -- Há poucos dias, o último intêrprete desse pens_amehto
do Presidente Reagan, OGeneral Walter, aqUi desembarcou. Declarou textualmente a necessidade da modifiCação da legislação da informática brasileira. Posterior·
inente negou que tivesse feito esse comentário.
Não ê mais possível, Sr. Presidente, no final do Século
XX, que venham a este País puxar as nossas _orelhas,
quando estamos defendendo a nossa soberania.~ um assunto que merece Ser bem estudado e me congratulo com
o nobre Senador Severo Gomes, ao apresentar esse projeto que ê uma defesa do GovernO brasileiro contra a exploração do capitalismo internacionaL Não é mais possível, volto a dJzer, Sr. Presidente, vermos diariamente essas irivasões de nosso domicílio, através de veículos' de
rádio, de televisão e de jornais. Aqui faço um 3peto à ti~
derança do PMDB nesta Casa: fiz um requeriritento solicitando a presença do Ministro das Relações Exteriores,
nesta Casa, para prestar informações sobre vários assun- -:- tos a respeito dil políticit externa brasileira, porque S.
Ex•, antes de assumir declarou que havia necessidade de
se reformular a política de informática deste PaiS. 'VirilOS
que o Presidente Sarney, ·com bilhete de próprio punho,
repudiou aquelas declarações antes da posse do Ministro. Há poucos dias, em Portugal, vimos na televisão declarar que não era bem isso que estavam falando: nunl
prazo, talvez, de um ano para se estudar, novamentet a
possibilidade de acordo de associação de empresas na.:
cionais· e internaCionais para a informática neste Pais.Nós temos -que ter a_cqnsciência da noo!iSa soberania.
Temos dúvidas de que a opinião pública se somará aos
nossos esforços, repudiando o capitalismo internaci:onal,
que desde a· época do Império vem ditando as regras do
jogo·no Comércio internaC10naL
É a hora de s~; dar um basta: chega de recados e puxões
de orelha. É a hora de_enfrentarmos o poder econômico
internacional, usando as mesma~ armas, e_ no fundo, o
projeto apresentado, neste momento pelo Senador Severo Gomes, é uma defesa para que possamos enfrentã-los
no mesmo campo.
Eram esta&, Sr. Presidente, as palavras que queria Pei·
xar, sobre este ~unto, já que não e-ra o assunto primejro
que me traria à tribuna, neste momento. Mas não poderia dei_xar de, após a fal? do Seryador Severo Gp_m.es, hipotecar, em meu nome pessoal e em nome do Partido So·
cialista Brasileiro, irrestrito apoio ao projeto ora apre·
sentado,
-Sr. Presi06nt6 e Srs. S~nadores, queria colocar junto à
Casa a nossa solidariedade aos professores da rede parti.cular do Estado do Rió de Janeiro, que hoje fazem uma
greve de protesto naquele Estado.
Vejam V.-Ex•s a que ponto chegou a educação neste
País. Um professor da rede particular dC:::,ensino em meu
__-Estado_, da quinta sêrie em diante, recebe um salãriõ de
d_ezenove cruza~os e oitenta centavos por hora-aula, e o
. que é mais e-$ca_n_daloso_ainda,_ os professores até a quarta
Série recebelÍl onze cruZados e_ oitenta e nove-centavos
por aUJa, o que corresPOnde a um salário mensal de mil
duz~I?-,l.Q$,e; três cruzados e oitenta e seis centavos,- para
vinte edtu!s hoi:,as e_ meia semanais, ou_seja, oitenta e oito
_horas__ mensais.
Sr. Pres1dente, os professores da rede particular de ensino. rede que cresceu enorinemente após 64, universida-
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des particulares se espalharam por este País amealhando
verdadeiras fortunas a seus proprietários, Colégios p:irti~
cu lares pagam um salário m"ínimo e meio aos professores-··
que lá lecionam.
Sr. Presidente, não é possível que se admita iSso, um
professor ganhando_ onze cruzados, vamos arredondar,
doze cruzados por aula. Deslocando-se ele da sua residência ao colégio, gastando, no mínimo, três cruzados de
condução, e se tomar um cafezinho nO colégío; que hoje
custa dois cruzados, volta ele para casa caril seis crUzados no bolso. No fim do mês, considcrando~se que aos
sábudos e domingos não há aulas, num total de vinte e
doL~ dias úteis, ele terá no máximo uma ecOnOmia, não
fazendo mais na-da, de vinte vezes seis, ou seja, cento e
v(nte cruzados ao fim do mês.
E vejam V. Ex~s a proposta que foi ã.presentada pelos
diretorcs destes estabelecimentos de ensino. Foi propcis~
to aos mesmos um aumento de 2%, a partir de abril, a
ser-lhes p:Jgo cm junho de 198_6..
_
Sr. Presidente,_ eu, às vezes, não acredito, acho
encontrar~mc cm um país psicadélico, Não posso crer
que se queira dar um aumento de 2%, que representaria
vinte_ e quatr<? cruzados nO fim do_ mªs, para a classe dos __ _
profesSOres àa rede particular 00 meu -Estado. Sr. PreSidente, há necessi-dade de uma consciência- nesse País, a consciênCia--de qu-e a EduCação ê o cerne, ê a
base do nosso desenvolvimento. Comõ- um prOfeSSõr~~
que ganha esse_saláriá, pode se aprofunda-r nos eStuáos e

Iecionar com profundidade; fazendo com qUe ãs nov.is
gerações estudantis tenham capacidade para ingri:sS'âiem estabelecimentos superiore.~ nesse- País?
Não é mais possível, Sr. P-rcsidente, __ que continue_essa
política no campo educacional, pagando-se esse salário
àqueles que devem ministrar com tran_qllilidade as suas
aulas, para que possam orientar essa juventude que será
a elite dirigente n6 futuro desSe P_aís,:razão pela qUal hipotecamos nossa irrestrita solidariedade a esta luta do
professorado no Estado do Rio de Janeiro.
Eram essas palavras, Sr. Presidente, que eu queria colocar perante_a Casa._ Muito obrigado, (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martiils Filho)- Sobre a mesa, projeto de lei que será lído pelo Sr. !~'~Secretário. -

E lido o seguinte
PRÓJETO DE LEI DO_.SENADON• 99, OS 1986
Estabelece medidas de proteçào aos interesses bra~
sileiros contra prâticas discriminat6rias adotadas por
outros países,
O Congresso Nacional decreta;

Art. 19 A adoção de qualquer política ou prática de
qualquer ato, por qualquer país estrangeiro, -que represente qualquer restrição ao acesso de produtos ou ser~
viços brasileiros a mercados no exterior, determinará a
aplicação das medidas previstas nos arti8os 2~' a 10 da
presente lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá estabelecer os procedimentos que se fizerem neccssárioS para declarar o prejuízo ao interesse nacional, à política-de:desenvolvimento, em qualquer de seus setores, e aos interesses de exportadores nacionais, em razão de discriminação contra o comêrdo exterior dõ país, seja em relação a outros países, seja em iàZ:ào de tratamento diverso daquele definido ou previsto cm acordos internacionais multilaterais ou bilaterais_.
Art. 2~ Ã.s empresas con traJadas por capitais originários de país que adotc as políticas ou pratique os atas
referidos no artigo ]9 é vedado, pelo períodO de tempo de
adoçào dessa politica ou de prática de wis atas, participar de quaisquer associações ou entidades de classe que
sejam representadas ou tenham representação em órgãos
ou entidades da União, dos Estados c dos Municípios.
Art. 39- O B:Jnco Central suspenderá a remessa das
divisas correspondentes a contratos de câmbio firmadOs
por empresas controladas por capitais originários cio
país que adote as políticas ou quaisquer atas referidos no
artigo l~', quando os recursos desses contratos se destinarem ao p<lgamento de lucros, diVidendos, juros, -amortizações, royalties, assiStência técnicã, científLCa, admin"is.:.
trativa _e semelhantes, durand_o _essa suspensão pelo

perÍodo de tempo de adoção daquelas polítiCas ou da
prática daqueles atas.
_ _
_
~Art. 49 As empresas controladas por capitais oiiglnárir"' de país QJ,le adote as políticas_ qu pratique os atas
referidos no artigo ]9 desta lei ficarão sujeitas,.qualquer
que seja a sua forma societária, durante o período de
adoção dessas políticas ou de prática de tais atas, ao reg_ime _aplicável às companhias de capital ã.berto, nos teimas do que dispõe o parágrafo único do artigo 22 d~ ~ei
n• 6.385/76.
Art. 5~ -o Poder Executivo proverá no sentido de
que as empresas controladas por capitais originários de
país que adote as p-olíticas ou pratique os atas referidos
"C? artigo I~' tenham suspensas,_p~lo perí~do de temp9 de
ãdoção d~sas políticas ou de prátíca de tais atas~ o uso é
o gozo:
__ -- - _____ _
- I ..:__ dos incentivos e ~estímUlOs fiscais, dos .subsídios,
d<ls fadlidad~?s alfandeg?rias e_ dÇ" quaisquer ou_ií-os be- nefícios que ll_1es t~nham sidos concedidos pel~ União;
I I - ~os direitos de pesquisa e de lavra mineral que
lhes tenham sido coitcedidos.
Parág~afo ~_nico~C- As providências referidaS nêste
tigo deverão ~er cumpridas de modo que as suspensões
de que trata tenham eficácia no termo definido no pará~
!irafo úriico _do artigo 12.
_
_
Art. 69 Às empresas controlad~_por capitais otigináricl§ de País que a dote as políticas ou pratique os atas
_referidos no artigo I~- é vedado, durante o período de
_ tempo -de adoçãq__ dessas polí~icas ou de prática de his
a tos;
I - o registro de patentes ou qualquer outra espécie
de direito_ de propriedade imaterial, em seu nome ou de
terceiros;
I I - _a obtenção de incentivos, financiamentos ou
quaisquer outras modalidades_ de benefícios cOnSediveis
por órgUos ou entidades daAdministração Direta ou-ln- _direta_da Uni_ão, (jnclusive de instituições financeiras e
agências de: programas têcl'!icos, econôrp_icos e fínancei~
ros);
Ill - a obtenção de direitos de peSQuisa e de lavra iniM
neral.
- -- --

ar-

.--A.rt ...J~ U~iã.o, se]aairavés dos seus órgãós da Ad~
ministruçã_O Dircta, seja atrav~s das suas entidades da
AdminístraçàO-Indifeta, durante o período de tempo de
adoçào das polítiCas ou_de prática doS atas referídos no
artigo J o/, não contratará a prestação de serviços ou a
__ aquisição- de bens produzidos ou comercializados por
empresas controladas por capitais originários de país
que adote tais políticas ou pratique aqueles atas, ressalvadas as ex.ceções determinadas pelo interesse público,
por inieia!iva do Presidente da República.
Art. 8~" O POder Executivo poderâ suspender as ex-portações de minerais considerados de_ natureza estratêgfca para o Brasil, destinadas.ao pafs que adotar as políticas ou praticar os atas referidos no artigo I~>, durante o
-.
período de tempo de sua adoção ou prãtica.
Art. 9Ç> Fica O Presidente da República autorizB.do a
d.enunciar tratados, c_onvenções ·e acordos de natureza
comercial, militar, cultural ou científica, celebridos com
o país que adotãr as políticas ou praticar os atas referidos no artigo l~'
_
_
· ~.rt~ 1q. __ Ent~nde-se por empresa controlada. porcapitais originários de país que adote as políticas ou prati_que os atas referidos no artigo 19, para os efeitos Oesta
lei, àquelas, com sede ou estabdecidas no Brasil, cuja
maioria do capital com direito a voto pertença, direta ou
_ indfretamente, por interpostas pessoas, a pessoas físicas
-ou- jurídicas domiciliadas no País que a dotar tais pol!ticas.ou pr;.lticar tais atas, bem assim àquelas,_com sede ou
estabelecidas no Brasil, com parcela do seu capital com
dif.cito a voto direto ou indiretamente em poder de pessoas físicns ou jurídicas domiciliada.s no País que a dotar
tais políticas _9u praticar tais atas, âesde que, dirctamente ou através de interpostas pessoas, vinculadas aos- controladores da empresa por acordos societários que lhes
atribuam o poder de veto em relação a suas decisões, ou
poderes de controle nas áreas administrativas ou tecnoJógica.
Ãrt. 1L Por deierminação do Ministérío Público da
Onião, qualquer empresa estabelecida no Brasil, independentemente da forma societária que <ldotar, deverá
foiiieccr-Jpe: todos os doc_umentos rel(!.tivos a. sua ~trutu
-rU,Organi~ação social e composição 'e_origen; de capital,
inclUSive os acordos e convenções de acionistas ou só-
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cios, hcm assim de pe.~soas jurídicas, brasileiras ou não,
que participem do seu ~apital. _
§ l~' Os documentos referidOs neste artigo serão
m_~tid_os em poder do Conselho Administrativo de Defesa Econõmica (CADE), a quem competirá a qualificação de empresas controladas por capitais originários
de país estrangeiro.
§ 2~> O artigO 17 da Lei n~4.137, de 10 de setembro
de 1962, passa a v[gorar com o acrêscimo da seguinte alínea:
"s :__ m<iilter o·re~stro de eniprisas conti-Oladas
por capitais originános de país estrangeiro".
§ 3<:> A recusa, da empresa, ao fornecimento dos documentos referidos neste artigo configurarã delito de re-:sistência e sujeitarâ os seus administradores, aos quais se
atribue a responsabilidade pela recusa, às penas previstas
no artigo 329 e §§ do Código Penal.
ArL 12. Compete ao Presidente da República, paiiniciativa de qualquer setor público ou privado interessa-do, declarar a caracterização de prejuízo de interesse
público ou privado, em conseqUência da adoção de política ou de prática de ato referido no artigo !9, por país
estrangeiro, para o efeito de aplicação das medidas previstas nos artigos 2~' a lO desta le.i.
Parágrafo úníco. As medidas Previstis nos artigos 29
a 10 desta (e i serão aplicadas pelo Poder Executivo -no
prazo máximo de noventa dias, após a declaração mencionada neste artigo.
· Art. tJ. O POder Executivo baixarã, d.entro-de sessenta dias, as nonnas regufame-ntares que_se tornem necessárias _à execução desta lei.
Art. 14. Esta lei er1tra em vigor na data de sua publicação, reVogadas as _disposições ~m contrário.

Justificação
Os paises desenvolvídos ~ -nõtadanlente os EstadOs
Unidos e os integrantes _dq. Comunidade Econ_ômiCa Européia _-estão adotando tratamentos discriminatórios
cantra as nações que não. se curvam ante os interesses
.Jios mais _fortes:.-- -- - O -extmlPio mais evidtiil{e dessâ prática é_ a Lei de Comércio e Tarifas dps Estados Unidos, cuja versão atual
data de outubrO de 19-84. Por meio dessa norma o. Congresso Americano confere ao presidente o poder de impor represálias a- qualquer país cuja política interna for
considerada, por juízo próprio, prejudicial aos interesses
dos Estados Unidos.
Os objetivos e o alcance dessa lei podem ser entrevistos em alguns de s~us tópicos. Nela, o termo. "comércio"
..
-- ._
_
indui: ~
a) os-serviços (inclusiVe transferê-iicia de informações)
associados _com o comércio internacional, estejam ou
não tais sefviços relacionados com bens específicos; oe
_ b) investimentos estrangeiros por pessoas estadunidenses COm iinPiicações no coin~tcio de bens e serviços.
A definição do Termo. "serviçÕs", na Seção 306 da Lei,
diz que serviços SãQ ..atividades econômicas cujos produtos são distintos dos bens tangíveis.. Tais termos in-cluem, sem estar limitados, atividades bancárias, de seguro, qe transporte, de _comunicaçôes e processamento
de dados, de comércio vare.iista atacadista, de propaganda, de construção civil, de projetas, de engenharia, de
co'ii.'sültória em adm_iniStracão, de negócioS imobíliários,
de serviços profissionais, de entretenimento, de educação, de _ServiÇoS de saúde e d~; turi:>mo ...
o:; objetivos da lei, expressos--na Seção 305, são:
'*reduzir ou eliminar as barreiras e outras distorções
ao Comércio intei-nacioriãl de serviços nos mercados es~
tran_geiros, inclusive aquelas barreiras que neguem às ímportações- ou às empresas americanas o mesmo tratamento que é dado às empresas-_ nacionais ... " e ainda:
-"estabdecú normas acordadas internacionalmente,
-lnclusive procedimentos para a solução de controvérsias
que_ I) contribuam para assegurar o livre fluxo de investimentos estrangeiros diretos~ e II) reduzam ou eliminem
as distorções no co!nércio causadas por certas medidas
ligadas ao comércio".
Essas de'finições evidenciam que os- EstadOs Unidos
negam aos dema~~_países o direito ~e adotarem as normas de polítiCa iriTerna que mais co-nsultem aos seus interesses em Rraticamente todos os setores econômicos.-Tõ~
dos devem adotar políticas de acordo com os interesses
norte-americanos, sob pena de sofrerem retaliações,

e
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Raul Prebish, o fundador da CEPAL, há pouco faleci~
Parágrafo único. Compete à ÇOmisSãO eXpedir nor~
do, não conteye seu espanto ante as disposições da ~ei_ de
mas aplicáveis às companhias abertaS, sobre:
Comércio-e Tarifas doS Estados Unidps. Em seu eÕtenI-::- a n~tureza das informações que devam divulgar e
der, essa norma configura .. a visão qUe, séculOs atr.âs, à.
a periodicidade da divulgação;
metrópole tinha de suas colônias.. Essa~sequer chega a ser
II- relatório da administração e demonstrações fiuma lei imperialista. 1:: uma lei colonialista".
oanceiras;
As retaliações da Lei de Comércio sllo acionadas
III- a compra de ações emitidas pela própria campaquando o Presidente dos Estados_l.!nid~s dete_Irt).[!lar 9ue
nhja e a alienação das ações cm_ t~ouraria;
um ato, política ou prãticã. de Um país estrangeiro:
IV- padrões de contabilidade; relatórios e p_areceres
--;-...é inconSistente com -qualquer acordo de comércio,
de au<jitores independentes;
ou nega aos Estados Unídos os benefícios previstos nes~
V - informações que devam ser pr~tadas por admises acordos, ou
nistraaore-s e a:cioniSta;;_ cqntroladores,~ relativas à comP,ra;-pêrnlutã OJ.! vetl$ de aç9es OOlitidas pela compa- é injusti:fiCávCl, irra.Zoável Ou discrin1irlàlófio"'i _res~
tringe ou trás Problemas ao comércio dos Estados Uni-_-n-hfa e por sociedades controladas ou_controladoras;
dos".
'
- - :vl- a-,divulgaÇãO de deliberações da assembléia geral
E o que seria ..irrazoável", nos termOs da lei? Eís ã rêse dos órgãos de admrnistração da companhia, ou-de f~posta.
,
--- ·
- -~os_-i-ele~an-~ ocorridos nos seu.s negócios, que _p:ossam
....Qualquer ato, política
prática '_qúe, rneSmõ_ que__._._
iÕfl~ir, ·~~-m_,Odo p~nçtêrável, na de<lli;~o dqj_ ipvestid~res
não viole ou_ seja inconsistente com o~ direitos l~_ternadõ m-ercado, d-e vender ou compr~r valores mobiliários
cionais dos Estados Unidos, seja-considerado injusto oú .,
emitidos -pela ~companhia;
não eqUitativo.- O termo inclui, sem estar limitado a,
VII- as. demais. matéria:s~Pre":istas em lei.
qualquer ato, política ou prãtica que riega eqUitativas e
justas: I) oportunidades de mercado, II) oportunidades
para o estabelecimento de empresas, ou III) provisão de
proteções adequadas e_ efetivas aos direitos de propriedaLEI N'4.137.pE 10 DE~SETEMBR9c DE 19_62
de intelectual".
E o que seria "discriminatório''? De acordO com a lei,
Regula a repressão ao abuso do Poder Económico.
o termo abrange. Hqualquer ato, política ou prática que
nega o tratamento similar ao nacionãl ou o tratamentode nação mais favorecida aos bens, serviços ou investimentos dos Estados Unidos".
CAPITULO IV
Para os interesses no~te-americanos, portã.nto, não
Da Competência dÕ CADE
existem mais fronteiras. Em qualquer país eles têm que
ser tratados como interesses nacionais, e quem não aceiArL 17. Compete ao CADE:tar essa relação colonial fica sujeita âs retaliações. E
a) proceder, em face de ipdíci~s .v.eementes, a averiquais são as retaliações?
gu~ções preliminares para verificar si.há real motivo
Sempre nos termos da lei, são:
para instauração de processo administrativo destinado a
apurar e reprimir"-os ã.busos do poder económico;
.. ••suspender, retirar ou impedir a aplic'ação de, Ou
b) apurar, em face de representação, a existêlicia<!_~
abster-se de proclamar, os benefícios ã. concessões
qüãísquer"atos que constituam abusos do poder econôde acordos de comérciO', Ou abster-Se-de-leVar à freilmico, puníveis nesta ~ei.
te um acordo comercial com o país estrangeiro ou
c:: c) ordenar providências que conduzam à cessação da
organização envolVida;
---prátic-a -de_abuso do poder econômico dentro do prazo
-apliCar- -Tax:asaTfãndegárias· _ou outras-_ re~~
- que determinai-;
_ _
·
trições às importaÇões de produtos -~esse país
d) decidir sobre- a existência ou -não de abusos do potrangeiro_ o ii. Qfgani~ação -envolvid-_a, ou- Ímpar !:_~S: __
-der--econômico, nos termõs desta lei:
trições :ão·s serViços respectivos pelo tempo que cone) notifiCar os ítlteressados da-s suas decisões e lhes
sidere apropriado;
dar cumprimento;
-impor taxas alfandegárias -ôú -qUalquer outra
C) determinar à Procuradoria as providências admirestrição à importação de pr-odutos e serviços de tais
nistnitivas ... (vetado): ~-· cabíveis;
países ou -o'rganí:úiÇões- eStrangeiras, incluindo a exg) requisitar dos órgãos do poder executivo federal e
clusão da entrada nos Estados Unidos de tais prosolicitar dos E::ttados ou Mllnictpios as providências nedutos".
cessárias para cumprimento desta lei;
O governo brasileiro pre_cisa ser dotado de instrumenh) requisitar de todos os órgãos do poder público sertos_ legais eficientes para enfrentar as ameaÇas -coritidas
viços, pessoal, diligências e informações necessãrias ao
na Lei de Comércio "e Tarifas dos Estados Unidos, e nas
cumprimento desta lei;
legislações dos países integrantes da Comunjflade Ecoi) aprovar a i11dicação de peritos e técnicos que devam
nômica Europêia. NãO :Só por questão de interesse eco,:colaborar na realização de exames, vistorias e estudos,
nômico; mas atê pttr imperativo de dignidade_, pois as reaprovando, em cada caso, os respectivos honorários e
tafiações previstaS án-ulam: na Prática, a soberania naciodemais despesas de processo que deverão ser pagas pela
nal.
_ _ __
__
Empresa, se vier a _ser punida nos termos desta lei;
A lei <i. ue ora prOpomos configura legítima defesa naj) requerer a intervenção nos termos desta lei;
cional. Não objetivamos impor-POlítícas.a nenhum país,
k) indicar ao Judiciário os interventores;
mas não aceitamos que potência nenhuma venha ditar
I) (vetado);
normas sobre nossos assuntos internos. Se no,s aplicarem
m) cominar multa, nos termos desta lei;
discriminações, deveremos responder com dísáimi_ n) estruturar o quadro de seu pessoal a ser submetido
nações.
-- --- - ao Congresso Nacional, através do Presidente do ConseSala das Sessões; em 15 de maio de 1986. -Severo
lho de Ministros;
Gomes.
-- ---o)' fornecer anualmente, ao Presidente do Con~elho de
Ministros, dados relativos à elaboração do anexo do
CADE para a propoSta' orçamentária da União;
LEGISLAÇÃO CITADA
p) propor a desapropriação do acervo de empresas
LEI N• 6.385 - DE 7 DE DEZEMBRO DE: 1976
nos~casos previstos nesta lei;
Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e
q)_ fazer, quando necessário, o levantamento das pescria a Comissão de ValOres Mobiliários.
~oas jurídicas;
r) instruir o público sobre as formas de abuso do poder econômico.

ou:

es-

CAPITULO V
D~s

Companhias Abertas

Art. 22. Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliárú)s-estejam admitidos à negociação na bol_sa ou no mercado de balcão.

-Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de- Relações Exteriores e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O projeto
lido será publicado c remetido às comissões competentes.

Maio de 1986

O SR.."PR[SÜ>ENTE (Martins Filho)- Está finda a
hura do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não_ há quorum par_a deliberação
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Diã, em
ft~se de votaÇão, constituída dos Projetas de Lei da Câmara n's 10/Sl. 84/81, ~28/82. 69/~1, 71/81, 85/81,
J04(79';T9'6l84 e 187/85; Requerimentos n9s 86 e_92, de
1986; _Projetas de Lei do Senado n9s 4j84, 143/85, 46/85,
151/85 e 242/84.. ficam. com a sua apreciação adiada
Pãra a pr6xima s-essão ordif!ária, bem como a do Projeto
de Lei 9a_ Câmaran9_ 197/84, por depender devotação de
requerimento.
Q SR_. J>RESlJ)~NTE -(Martins Filho)- Co.ncedo a
pÚiavrã ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMÓB :.__ MT. Pronuncia O Scguínte discurso.)- Sr. Presidente, SrS."seOadon,"S, faz poucos dias, aconteceu na cidade dê Nova Xavantina, às margens do rio das Mortes em Mato Grosso,
o '""I Enc_ontro do PMDB do Vale do Arag_uaia".
---·Foi gei-ado um documento naquela oportunidade, visando alertar os poderes públicos, especialmente, da área
@ agriculc.u.r~_ para o drama que vivem os prodUtores
r_ur;.~i_s daquela imensa região.
~-O~ffian-ifcsto diz o seguinte:
"VeM manifestar sua profunda preocupação com
a situação dramática pela qual passam, no momento, os agricultores da região, especialnlcnte plantadores de soja que, diante dos preços de mercado vigentes, são forçados a venderem sua produção ao
preço mínimo."
Adiante, S!.- Presidente, Srs. Senadores, fala o doCu.
m_ento a r~spcito da insuficiência da -armazenagem,
refere-se também para a questão da venda do produto,
pois, até agora a· CFP, não está cumprindo com os compromissos feitos. Reclama, outrossim, sobre o transporte
do produto, especialmente, diante da precariedade das
estradas. Reivindicam os Diretórios MuniciPais do
PMO_B, séria_s providências, a fim de sanar tão trágica situaç~Q._ .
_
.
.Sr. Presidente,_Srs. Senadores, faço minhas as palavras
e apelos dos correligionários reunidos em Nova Xavanti·
na. O único consolo, Sr. Presidente, Srs. Seiladores; é e
esperança de que o Governo Federal, aja energic-amente,
ou seja, que exista, não só nas palavras, mas também nas
ações uma efetíva e eficiente ação do Governo Federal.
Os reclames dos agricultores são justos, são imperiosos;
que se estimule a produção. Há que se estabelecer uma
nova política agrícola.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o referido _documento, a fim de constar dos Anais desta Casa.
I ENCONTRO DO PMDB DO VALE DO
ARAGUAIA (MT)- NOVA XAVANTINA
-MoçãoAo Exm9 Sr. Ministro da Agricultura, Dr. lris Rezende Machado
cjc:- Presidente da Comissão da Agricultura da Câmara Federal
Dep. Márcio Lacerda
-Presidente da Companhia de Finãnciari1ento da·
Produçiio (CFP) - Brasília
Dr. Jgn.1cio Mammana Neto
-Agenda Regional da CFP/MT --Cuiabá
Dr. Francisco_ Framarion Pinheiro
-Bancada do PMDB na Assembléia LegislativaCuiabá
-Bancada do PMDB/MT na Câmara dos Deputados - Brasília
-Bancada do PMDB/MT no Senado Federal Brasília
-Os Diretórios do PMDB dos Municípios do Vale do
Araguaia, reunidos _cm encontro regional, nos dias 19 e
20 de abril de 1986, vêm manifestar sua profunda preocupação com a situação dramática pela qual passam, no
momento, os agricultores da região, esPecialmente plantadores de soja gue, diante dos preços de inercado vigen-
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tes, são forçados a vender sua produção ao preço mínimo.
Os armazéns são insuficiei:ITCs para abrigarem toda a
produção, que vem sendo armazenada precariamente.
Alguns estão completamente lotados e os restantes ficarão lotados no transcorrer da semana de 20 a 25 de abril
de 1985. Recém 50% de safra de soja está colhida.

As vendas para a CFP estão sendo realizadas e, conforme acertado pelas entidades representatiVas dos agricultores, cabe àquela Companhia providenciar a remoção do produto para abrir novos espaços.
Esta remoção, no entanto, vem se processando em
quantidade..'> totalmente inferiores ao necessário e, ao q·ue-conste, as perspectivas de regularização são negativas
pela falta de adequado esquema de transporte e insuficiente capacidade de descarga no destino.
Reivindicam os Diretórios e lideranças politicas reunidos a determinação, por V. Ex~, de urgentes e inadiâveis
providências para que esta situação seja sanada. Caso
contrário, as conseqüências polítícas negativas poderão
ser decisivas para o próximo pleito eleitoral em Mato
Grosso, para o PMDB. Isto sem falar nos enormes prejufzos económicos para a região e o renovado desestimulo aos já tão sofridos agriç_ultores das áreas pioneiras
deste Estado.
Nova Xavantina, 20 de abril de 1985.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar, Vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguiilte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câm"ara nl' 10, de 1981 (n~' 1.529/79, na Casa.de orig"em), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÃVE!S, sob nos 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
Votação, em turno únicO, dO ProJeto dé tei da Câmara n~' 84, de 1981 (n~' 3.464/80, n~ Casa de origem), que
institui o .. Dia Nacional de Com-bate ao Fumo", tendo
PARECERES, sob ni'S !.191, de 1981, 461 e 462, de
1985, das Comissões:
-de Saúde- )9 Pronunciamento: favorável; 29 Pronunciamento: favorável à Emenda n9 1, de Plenário;
- de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto e à
Emenda n\l 1, de Plenário.

-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadare:; Passos Pôrto e José Lins.
5,

Votação, em turno único, do Projetq de Lei da Câmara n? 71, de 1981 (n9 8 I /79, na Casa de origem), que modifica u redaçào do caput do art. 7Y da Lei nY 4.380, de 21
de agosto de 1964, que institui o sistema financeiro para
aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n~'s 1.055 e 1.056, de 1983, das Comissões:
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta
de n"' 1-CF.
6
Votação, em turno úriico, do Projeto de Lei da Câmara n9 85, de 1981 (n'-' 3.652/80, na Casa de origem), que
altera dispositivos da Lei n'? 6.537, de 19 de junho de
1978, dispondo sobre os Conselhos Federal e Regionais
_de Economia, tendo
PARECERES, sob n9s 72 e 73, de 19R3, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável; e
-de Constituição e Justiça, (exame solicitado em Ple-nário} pela constitucionalidade e juridicidade.
7
VotaÇão, em turno único, do Pr.ojeto de Lei da Câmara 119 104, de-1979-(n9 3.923/77, na Casa de orig"em), que
especifica coi1diçõcs para inscrição e registro de embarcações, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n9 175, de 19&1, da
Comissão:
-~e Transportes, Comunicações _e Obras Públicas.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 196, de 1984 (n~' 2.736/83, na Casa- de oi-ígerrÍ), que
dispõe sobre a alienação de imóveis pertencentes aos municípios e d~ _ou~ras providên~ias, tendo
" PARECERES FAVORÃVEIS, sob ni'S 1.215 e 1.216,
de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
- de Municípios.
9

3

Votação, em turno único,-do Projeto de Lei da Câmara n? 187, de 1985 (n9 4.967/85, na Casa de origem), de
-_jnicíatiVa do Senhor Preside_nte da República, que fixa
valores de retribuição da Categoria Funcional de Biomédico e dá outras providências, tendo
-PARECERES FAVORÃVEIS, sob n's 200 e 201, de
1986, das Comi&sõcs:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 28, de 1982 (n~' 1.096/79, na Cã:;a di origem}, que
permite a impetração de mandado de segurança contra
a tos de autoridade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo
PARECERES, sob n's 878, de 1982 e 1.059, de 1985,
da Comissão:
-de Constituição e Justiça, li' Pronunciamento: favorável; 29 Pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade da Emenda n9 l, de Plenário.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 86, de
1986, de autoria do Senador Mat:condes Gadelha, solicitando, nos termos do art. 7(J, do Regimento Interno, a
criaç_ão de uma comissão especial, composta de 5
membros, para, no prazo de 50 dias, estudar e apresentar
soluções sobre problemas atuais de saúde pública, tendo
PARECER ORAL~ favorável, proferido em Plenário,
da COmissão de Saúde.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Ld da Câ-mara n~' 69, de 1981 (n9 816(79, na Casa de origem), que dá
nova redaçào ao art. I 10 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob n~>s 83 e 84, de l984, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras PúblicaS~ favorável; e

10

11

(Artigo 239, Inciso VI, do Regimento Interno)
Vot:.tção, em turno único, do Requerimento n9 92, de
J9g6, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, através do Ministério da Indústria e do Comércio,
informações à Superintendência de Seguros PrivB.dosSOSEP, acerca da interrupção havida nas atiVidades de
empresas de previdência privada e conseqUentes providências porver:ttura tomadas visando à defesa dos associados dêssas entidades.
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12

Votação, em primeiro" turno, do Projeto de Lei do Senudo n•.> 4, de 1984, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que introduz alterações no art. 17 da Lei n~' 5. 107,
de 13 de_ setembro de 1966, para dispor sobre indenização dos aposentados espontaneamente e que conta;. !
vam mais de dez anos de serviço na mesma empresa an- 1
teriormente a setembro de 1966, tendo
'
PARECERES, sob n9s 584 c 585, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade c, no mérito, favorável; e
- de Legislação Social, favorável.
13

Votação, em primei;; t~rno, do Projeto de Lei do Senado n~' 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume, que revoga disposição do Decreto-lei n? 1.910, de 29
de dezembro de 1981, tendo
PARECERES, sob n9s 279 a 281, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
jurididdade e, no mérito, favorável; e
- de Legislação Social e de Finanças, favoráveis.
14

Votação, cm primiírO-turno, do Projeto de Lei do Senado n? 46, de 1985, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações no Código Penal, com
vistas a amplíar a imunidade penal do advogado no
exercício de sua ativídade postulatória judiciar, tendo
PARECER, s.ob n9 206, de 1986, da Comissão:
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito,-favorável.
15

Incluído em Ordem do Día nos termos do
art, 195, I, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 151, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a edição de decretos secretos, e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9 373, de 1986, e oral, proferido
cm Plenário, das Comissões:
-de ConStituição e Justiça, favorável, nos termos de
substitutivo que oferece; e
__:de Segurançá Nilci~nal, contrá~io ao Projeto e ao
Substitutivo.
16

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 242, de 1984, de autoria do Senador João Lobo,
que dá nova redução ao art. 79, da Lei n~' 5.692, de II de
agosto de 1971, que "fixa as diretrizes e bases parâ o en~
sino de 19 e 2~> graus", tendo
PARECERES, sob n9s 872 e 873, de 1985, das Com is~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorãvcl, com Emenda que
apresenta de n9 I - CEC.
17

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 197, de 1984 (n'? 953(83, na Casa de origem), que
institui o Programa Nacional do Milho- PROMILHO,
e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 747 e. 748, de 1985, das Comissões:
-de Agricuitura, favorável; e
-de Economia, favorável, com Emendas que apresen'ta de n~s I e 2-CE.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 93, de
19!:!6, de autoria do S"Ci"iádor João Loõo, de adiamento
da discusSãO pu ia o di:t 12 de junho próximo.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)-- Está encerrada a sessão.

( Lemntu-se a se.wio às I 5 horas e 40 m;nuws.) ·

-República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO_ CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SÁBADO, 17 DE MAIO DE 1986

ANO XLI - N• 50

SENADO FEDERAL
Faço sáber qué o Senado -Federal apr~vou, nos termos do art. 42, incisÓ VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 2•
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 63, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 965.435,90 (novecentos e sessentu e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco cruzados e noventa centavos).
Art. I• 10 a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 965.435,90 (novêcentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco cruzados e nover~ta centavos), correspondente a 35.093,36 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, cottsiderado o yalor.nominal da ORTN de Cr$ 27.510,50, vigente em fevereiro de 1985, ·
junto à Caixa Econômica Federal, esta .na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de eqtüpamentos para coleta de lixo, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor- na data de sua publicação.
Senado Federal, em 16 de maio de 1986. -Passos Pôrto, Presidente, em exercfcio.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 2•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 64, DE 1986
Autoriza o Govern~ -do Esfado- de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor de
DM IO.OóO.OOO,OO (dez milhÕes de marcos alemães), destinada ao programa de saneam_ento básico daquele Estado.
Art. I• É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de J?M 10.000:000,00 (dez milhões de marcos alemães), ou o equivalente ern outras moedas, de
principal, junto a grupo finanCiador a ser indicado sob a _orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil,_ destinada a financiar o programa de saneamento básico daquele Estado.
..
.- Art. 2• A operação realizar-se-6. nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação, a serefetuado pelo-Ministério da Fazenda
articulação com o Banco Centrarao Brasil, nos termos do artigo 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências" dos órgãos encarregados
da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 6.515, de 29 de.
maio de 1985;-autorizadora da operação.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de SI!~ publicação. _
Senado Federal, em 16 de maio de--1986. - Paósos PÔrto, Presidente, em exercício.

em

Faço saber que o SenadoFederal aprovou; e·eú; Passos Pôrto, 2• Vice-Presidente, no exercício_ da Presidência, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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· "RESOLUÇÃO N;65, ·nE 1986Modifica a redação·da Resolução n• 120;de 5 de dezembro de 1984, do Senado Federal, que autoriza o Go~
verno d~ Estado da_Paraíba a realizar operação de empréstimo externo no ·valor de USS 15,100,ooo;oo (quinze milhões e cem mil d6lares americanos), destinada à liquidação dos compromissos existentes e vencíveis em 1984 e 1985.
Art. I•

O artigo I• da Resolução n• 120, de 5 de dezembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. I• . É o Çio",ernQc\o Estadg da Paraíba autorl.!:adoa rCalizar, com a ga,rantia da União, uma operação de empréstimo extérno no 'vaiar de ÜS$ 15;_100,000.00 (quinze miÍhÕes·e cem mil dólares americanos) ou o
equivalente em 0utras inoegas, de prin.cipal, junto a grupo financiador a ser indicado~ destinada à liquidação de
comprOmissos ex.ter·nos jâ exist~:oJes_~ vencíveis em 198~..''
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 16 de maio de 1986. -Passos Pôrto, Presidente, em exercício.

SUMÃihO
I - ATA DA 4• REUNIÃO, EM 16 DE MAIO
DE 19M
1.1 -

1.1.1 -

ABERTURA
Comunicaçio da Presidência

Inexistência de quorum para abertura da sessão.
1.1.2 sessão

N9 62}86? que prorroga por 180 dias o prazo concedido à Camís_s_ão Parlamentar Q.~ Inquérito cri_aqa_
pela Resolução it'l' 1/85,- destinada a apurar ifregUlaridades no transporte marítimo brasileiro e estaleiros
naciOnais. -

Designaçiio da Ordem do Dia da pr6xlmÍt.

1.2 -ENCERRAMENTO

2.1.4- Leitura de projeto
:.:.._ ProJeto de I;ei do Senado n9 100/8~. de autoria
do Sr. Senador Aloysio Chaves, que estende às regiões do Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós os be_qefícios fiscais concedidos às â_reas da Amazônia Oci- dental.

2 - EXPEDIENTE DESPACHADO
2.1.5 2..1.1 pública

Mensagens do Senhor PresideDte dâ Re-

- N's 117 e li8/86 (n's 148 e 152/86, n•origern),
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
2.1.2- Pareceres encaminhados i\ Mesa

2.1.3 -

Leitura de Resolução

2.1.6- Comunicação
- -- Do.Sr. Senador P.assos Pôrto, referente i\ sua filiação ao Paftido do Movimento Democrâtico Brasileir.o, em virtude de sua candidatura a ViceGovernador do Estado _9.e Sergipe. ~

3 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOI!S ANTERIORES
Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão
de 29-4-86. · • ·
Do Sr. Murilo Badaró, pronunciado na sessão de
'13-5-86.

Requerimentos

- N9 94/86, de autoria do Sr. Senador _Alberto Silva, sÓlicitã.ndo ~ tramitàção con.iunta do Projeto de
Lei da Câmara n9 49/83 e_o Projeto de Lei.do Senado
"' 118/83.
-- N9 95/86, de autOria do Sr. Seiladof LenoiiVargits, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do
Projeto de ,Resolução n' 16/85? de sua autoria e de
outros Srs. Senadores.
·

.. 4 - ATAS DE COMISSOES
5 - MESA DIRETORA
6DOS

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI.

7 = COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

··- ...

DJÃ.~IO DO ÇPNGRESSO NACIONAL (SeÇão Ü)

Maio de 1986

Sábado \7

!233

Ata da 4' Reunião, em 16 de maio de 1986
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
Presidência do Sr. JoséJ!ragellí
diliCl;la redaçào çiOcaput do art. i11 da Lei n~' 4.380, de 21
de agosto de 1964, q_ue instituí o sistema financeiro para
-:- aquisição de c~_sa própria, tendo
PARECERES, sob n1's 1.055 _e_ 1.056, de 1983, das ComiSsões:
-de Econoinia, favorável; e
--de FinãnçaS, favorável, com Emenda que ªpres_enta

ÃS 14 HORAS E 30 MINVTOS-:A.CHAM-SE PRESENTES(fS SRS. SENADORES:.
- Eunice Michiles ---Raimundo Parente- Aloysio
Chaves- Gabríel Hermes- Hélio GUeiros- AleXandre Cos_ta- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho- Guilherme Palmeira- Luiz CavalcantePassos Pôrto - Lomanto Júriior - Jarriil Haddad Mauro Borges- _José FrageiJi- Lenoir_ Vargas- Octávio Cardoso. -

de

~-

o Expediente que·se encontra sobre a mesa serâ despaw
chado pela Presidência, independentemente _de leituia.
Nestas condições, vou ence-rrar a p reseiffe reunião, designando para a sessão ordinâiia dC amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação,..em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra fll' 104, de 1979 (n~' 3.923/77, na casa de origem), que
especifica condições para inscrição e registro de embarcações, tendo
PAR-ECJ;Il, FAVORÁVEL, sob n' 175, de 1981, da
Comissão:
...,..... de Transportes, Comuni~~ões e Obras Públicas.

Votação, em turno único, do Projeto de Lçi d_a_Câmaw
ra n9 10, de 1981 (n\l 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da previdência social, tenw
do
PARECERES FA VORÂ VEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões: ~- -~ -de Legislação Social; e
-de Finanças.

_----;:- Votação, et11 turno qnico, do ProjetO de Lei da Câmara n~' 196, de 1984 _{Il~' 2.736/83, na Casa de origem), que
dispõe sobre a alienação de imóveis pertencentes aos municípios e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃVE1S, sob n•s 1.215 e 1.216,
- ~de 1985, das Comissões:
-de ConstituiÇâO:--e Justiça; e- de Municípios.

Votação,_ em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmaw
ra n\l 84, de 1981 (n~' 3.464/80, na Casa de origem), que
institui o "Dia Nacional deCoinbate aO Fumo", tendo
PARECERES, sob n•s 1.191, de 1981,461 e 462, de
1985, das Comissões:
-- - ~
-de Saúde- l~' Pronm~ciamento: favorável; 21' Pronuntiamento: favorável à Emenda n\1 1, de Plenárioj
-de Constituicão e Justic&t favoráve~ ao Projeto à
Emenda n~' I, de Plenário.
---

VotaçãO,_ em turno úni~O•. do P~~jeto d-e"" i~i d~ Câmara n~' 187, de_ 19$5 in~' 4.967/85, na Casa de origem), de
iníciativa do Senhor.Presidente da Repú_blica, que fixa
valores de_retribuiç!!_o da. Cat~goria Funciõnal d-e Biomé:- dica e dá outras pro~id~nciasl tende:>
PARECERES F'A VORÃVEIS, sÓb nós 200 e 201,cife
1986, da~ Comissões·_
- de ServiÇo Públi<:o Ci~il; e
- de F~anças.

e-

3

4
Votação, em turno úriico, do PrOjetO de Le"i da Câmara nl' 69, de 1981 (n9 816/79, -na Casa de origem), quedá
nova redação ao art. I to da Lei n"' 5. 108, de 21 Ge setembro de 1966 _-Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsiw
to de sua responsabilidade,_ tendo
sõ::RECERES, sob n9s 8~_E B4~ de !?84, -~as Comisw

1-CF.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 85, de 1~81 (n~ 3.652/80, na Casa de origem), que
allera disposWVos da Lei n~' 6.537, de 19 de junho de
-]978, dispondo sobre os Conselhos Federai e RegiOnais
de Economia, tendo
PARECERES, sob n~'s 72 e 73, de 1983, das Comis~
sões:
-~-d~_~gislaçio Social, favorável; e
-de Constit~iç_ão e Justiça, (exame sol~cit~d~ em PlenâriofPela constitucionalidade e ju_ridícidade. _

O SR. PRESID~NTE (José -~ragelli)- A list~ de presença acusa o cómparecimentO-de_l8 -Sr-s. SenadOres. Entretanto, não hã, em plenârio, o .. quorum" míniin-o indispensável para a abertura da sessão.
Nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento Interno,

Votação, em turno único, do Pr_ojeto de -Lei d~ Câmaw
r a n9 ~28, de 1982 (n9 I .f!J6j79, na Casa de odgeln), que
permtte a impetração de mandado de seg_urança contra
atas de autoridade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo
---=
- PARECERES, sob n•s 878, de 1982 e 1.059, de 1985,
da Comissão:
-de Constituição e Justiça~ l~' Pronunciamento: favorável, 29 Pronunciamento: pela constitucionahdade e;undJcJdade da Emenda n"' I, de Plenáno.

n~'

lO
.

Vo"taçãO, em tu"fnó- ~n"'ico, dO·-R~q~éríineii(~-n9·s·6: de___ 1986, de autoria do Sen-ador Marcondes Gadelha, solicitando, nos termos do art. !6, dQ Regime_ntQ_ Interno, a
criação de urn'!., coi!Jissào especial, ..composta de 5 _
membr?S• f?ara, no prazo df:-50 dias~ estudar e_i:tp_resentar
-~soluçõeS sobre.proble~as a tu ais de saúde pública., tendo
PARECER ORAL, favor:ável, proferido em Plenário,
da Comissão de Saúde.

II
~ -(ArtigO- 239,: lnc!S? VI,~do Reg~n_:~ent? l~ter~o)

Votação, em turno único, do Requeiimento

n~'-92,

de

--= 1986, de autoria do ~nadar Nelson Carneiro, solicitan-

vorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vericido dos Senadores Passos Pôrto e José LinL

_.::do, atravé_s-_d_o Ministério da Inçfj.stria e_dQ CQmércio,
lfifó-rmãÇões à Superintendência de Seguros P-!"ivadosSUSEP, acerca. da interrupção havida nas atiVidades de
empr-es~s de pre~'idência privada e conseqUe11tes proviw
dências porventura tomadas visando à defesã. dos assa~
ciados dessas entidades.

Votação, em turno único, ·do Projeto. de Lei ·da Câmara n"' 71, de 1981 (n~' 81/79, na Casa de origem), que mo-

.,:_::Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sew
nado n~' 4, de 1984, de autoria do_S.enador Carlos- Chia-

-de Transportes, CoíD.unicações e ObfaS PúblicãS,

fa-

12

relli, que introduz alterações no art. 17 da Lei n~' 5.107,
de 13 de setembro de 1966, para dispor sobre indenização dos_ aposentados. espontaneamente e que contavám mais-de dez anos de serviço na mesma empresa anterJormente a setembro de 1966, tendo
PARECERES, sob -nYs 584 e 585,~ de 1985, das Comissões;
- d_e Çpllsti~ição-_e _!ustiça, pela constitucíonal_idade,
-juridicíd8âC e, nõltiêríto favorável; e
-de Legislação Social, favorável.
13
Votação, em p~im~iro turno, do Projeto de Lei do Senado n,. 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume, que revoga dísposiçâo do Oecret9-lei nl' 1.910, de 29
de dezembro de 1981, tendo
PARECERES, sob n~'s 279- a 28t;-de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito favorável; e
-de Legislação Social e de Fmanças, fav_orâveis.
14
Votação, em prtmeíro" turno, do Projeto de Lei do Sew
nado n~' 46, de_ 1985, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações no CóCiigo Penal, com
vistas a .ampliar a imunidade penal do advogado no
exercício de sua atividade postu\atória -judicial, tcbndo
PARECER, sob n"' 206, de 1986, da ComisSão-;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito favorável.
- IS
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 195, l, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 l51,de 1985, de autoria do .Senador Jutahy Magalhães, que disPõe" sobre a édíção de decretos se_cretos, e
_ __ _
__
. dá outras providênci~. tendo
PA,R~CERES, sob,nl' ~T~, de 1986, e oral, pr_ofe"rido
em Plenário, das Coffiissões:
·
- -:de_ Coristituiçil~ e Justiça, favorável, nos tei"riiOs de
substitutivo que oferec_e; _e _
_. _
"""'::"de Segurança Na~i~nal, contráriQ_ ao Projeto- .e ao
Substítutivo.
--16

Votaçã~. ém prÚnelrõ·l-ui~o, do Pr-ojetO de Lei dO Senado n~" 242, de 1984, de autoria do Senador João Lobo,
que dá nova redação ao art. 71', da Lei" n9 5.692, de II de
agosto de 1971, que "fixa as diretrizes e bases para o ensino_ de:~J9 e 211 -grius'', -tendO_
-PARECERES, sobn•i 872 e 873, de 1985, das Comis~sões:
--de Constitui"çiio e Justiça, pela cotlstitucionalidade e
j_u~idjcidade;

e

__ -,-

-....:..de E-ducação e CultUra;-rav"orável, com Emenda" que
apresenta de n9 I - CEC
17

---Discussão, em turno ~único, do Projeto de Lei da Cá!" ar~ n~'__ l97, d~ 1984 (~~' 953/83, na Çasa deoiigemJ, que
irlstitUi. o Programa Naciohal do Milho- PRO MILHO,
e determina outras. providências; tendo
-- PARECERES_, sob n~'s 747 e 748, de 1985, das Comis--

s6cs:

-de Agric.Ulfufa~--~ã-vor.!vCI; e
-de Economia, favorável, com Emendas que apresenta de n'>'s I e 2-CE:
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 93, de
!986, de autoria do Senador João Lobo, de adiamento
. da ~iscussào p~_a_g_ dia 12 Q,_e JunhQ.,__Próximof

~O .SR. PRESIDENTE (iasé Fragerú) ::.._ Está encerrada _c<:t

reunião~

__
(Levanta-se-a reunião às 14 horas e 50 minutos.)
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MENSAGENS DO PRESIDENTE D~ REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
Nl' Il7/86.(n~'l48/86, na origem), de 13 do corrente,
referente ao Projeto de Lei do Senado Il~' 246/~_5_-:--.DF,
que altera a Lei n~'7.289, de IS de dezembro de 1984, que
dispõe sobre o Estatuto dos PoliCiRTs. Militares da Polícia
Militar do Di.strito. f_ederal, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.475, de 13 de
maio de 1986.) __
___ _ __ _
.
~-- ____ _
Nl' 118/86 (n"' 152/86, na orige-m), de l5_do c~mmte,
referente ao Projeto de Lei da Qimaf_~ ·n., 22, de_I982_(n~'
3.012/76, na Casa de origem), que dã nov·a redação ao
art. 242 da Lei n~>4,737, de 15 de julho de 1965, que"institui o ·código Eleitoial".
(Projet_o que se transformou na LC:i n•í!"7.476,-de 15 de
maio de 1986.)
- -

PARECERES
PARECERES
N•s 387 e 388, de 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câma,. n'1 74 de 1985
(n'i' 3.362--B, de 1984, na origem) que ~~dá nova re-daçio ao art. 14 do Decreto-lei nv 538, de 7 de julho
de 1938, que organizA o Conselho Nadonal do Petróleo, define suas atribuições e dá outras providêg..
cias".
-

PARECER N• 387,
D~

D~

)986 _

Comissão de Minas e Energia

Relator: Senador César Cais
Após aprovação pelo Plenãrio d3. Cârriara dos Depu~·
tados, em 27-6-85, foi submetido à apreciação da COmissão de Minas e Energia do Senado Federa], o ProjeiOâe
Lei n~> 3362/84 daquela CaSa, que altera a redação do
artigo 14 do_J?ecreto-lei"n~> 538, de 7-7-38, pa:ra perinitir
que esteja Sempre aiualizado o valor limite das multas a
serem impostas pelo Conselho Nacional do Petróleo.
De acordo com o artigo 14 do Decreto-lei 538, o _Conselho Nacional do Petr-óleo foi autorizado a aplicai multas de_ até 500:000$000 por iil.fração. PosteríonriCiite,
como resulta~o da Lei n' 4.357, effi-seti ·arti&O
fico_u
estabelecido que "as multas .. Lserão anualmente atualizadas por decreto do Poder Executivo, mediante aplicação dos coeficienteS de cori'eção- iiioni:táfía::~·Ocorre que O Poder Executivo, nO -intuitO de evitar a
edição anual de decretos para -c_orrigir o liniifC de multas,
jã transformOu em Q_RTN, pelo Decreto ri9_80:580, de
19-10-77, os valores das multas contidas no Decreto n'
4.071, de 12-5-39~ Faltaria, agora, Procedef:.se ~ nj_esm-a
atualização do _valor contido na Lei 4:357 _Para-esse fim,
foi eriviã.da aOl::Ongressõ- Nacioriãl a -M:ensãgem n'
102/84, encamiõhando anteprojeto de Lei substituindo o
valor de 500:000$000 pt:lo ~e 5.000 0~1N__(cinc9- mil
Obrigações Reajustâveis do TesoUro N~cion:ál)~jã
vado pela Câmara como Projeto de Lei da- Câffiara- n9
.3.362/84.
.
.
c
.
--A incorporação á lei de mecanismo qUe ffianténi Sempre atualizados valores mOrietãriOs êiriiCiafiva lOuváVel e
oportuna, po~s evita ã -erosão dos valorês, pC:la inflação e
a necessidade de Constantes reajusteS feítoS àleg!sliÇà~L
Por esa razão, opinarriõs pela aprov~ção, no Senad<?,
,do Projeto de Lei n'i' 3.362L84.
__ __ _
_
Sala das Confissões, em 20 de novembro de 1985._Aibano Franco, Presidente - César Cais, Relato~ --Gabriel Hermes -- Luiz Cavalcante ~Alberto Silvâ~

9":

_ A modifiCaÇão introduzida refere--se à _atualização das
muitãS que o- COnselho-Nadonif de Petróleo pode impor, as quais teriam o -seu limite rnâXlmO_---:flxãdo em
ORTN (até 5.000) e não mais em "mi] réis': __
(500:000SOOO).
_
_
Quanto ao parãgrafo acrescido, dii ele tespeito a matéria i::óntábil-orçamentária, dispondo que .. o produto
da arrecadação das multas previstas neste artigo será re--colhido à conta do Tesouro"Na.cional, com_o receita orçamentária da União".
Aprovado na Câri:lara dos Deputados, onde recebeu
parecer favorável nas Comissões de CQnstitu.kão e_ Justiça, de Minas e Energia e de Finanças, vem agora à revisão do Senado, na forma da_ que dispõe o artigo 58 da
Con-slftuição Federal.
_
_
_ _
No âmbito desta Comi.!!São, onde or_a é. estudado o
Projeto, cabe analisá-lo sob o aspecto financeiro, face ao
que dispõe o arti&o 108 do RegimentO Interno do Senado.
_
Coroo justificativa· da proposição ora em exame, fõi
posto em foco o modo como vem sendo feita a atualiM
r.tção da multa em "'mil réis", prevista nci art1go 14 que
se deseja alterar.
ln icialmente, antes da introdução da siste:mãtica de
correções monetáriaS, houve a regulamentação do citado
artigo 14, feita com o Decieto n9 4.071, de 1939, no qual
ficaram definidas as infrãções puníveis pelo CNP, assim
~orno as respectivas mültas.a aplicar, estas dentro do limite geral do dito artigo 14.
Quando surgiu a autorização para atualização de multas, o primeiro diploma legal que se baixou para corrigir
_ os valore:s das multa$_ ªfetas_ ao Ç~P foí ,o Opcre~o n'i'
60.571, de 19-67;no qúa1 atuãlizaram:.se-nãO Só" as rililltas
,.; previstas no regulamento (Decreto n' 4.071/39) como,
-também, o teta e· a matriz geral para todas as multas impu níveis pelo CNP, na forma do artigo 14 ora em reformulação. 1
Nesse mesmo Decreto n' 60.577 f67, acrescentou-se
inais Um tipo de infração punível pelo CNP, com fixaÇão
da respectiva mui~, conforme consta do seu artigo 39,
verbis: --_
•
"'Art. _3, Fica a_crescentado ao artigo 15 do De-creto n' 4.071, de 12 de maio de 1939, o ítem X
(dez), com a seguinte redação: - ..X- aos que deixarem de cumprir as normas legais relativas ao abastecimento nacional de peM
tróleo, bem como as resoluções e_ decisões do Conselho Nacional do Petróleo, serão aplicadas as multas,
de NCrS 2.320,30 (dois mil trezentos e vinte cruzeiros novos e trinta centavos) a NCrS 23.203,00 (vinte
e três mil duzentos e três cru~eiros novos)".
O dispositivo transcrito complementava o rOI de multasConiidO-no regul:ámento baix~çJ_o com o-P~reto_ n'i'
~ _4.q7I, df!) ?}9,. _p_~s. 5!ado_s~ ~?lb.it_~ genêrl_~·J?Unindo

_qualquer infração contra- o_ abas!eCimen_to _-n~ci'?J!al de
:Petróleo Ol:l contra os at~ do ÇNP~- t_tão fi_c_õU riiãis infração nenhuma a ser descrita e sancionada com a competente multa: as que não coubessem nas 9 primeiras
classes. do De_creto ~~'.4.. 071/39, cCrtamerite_ficar~_am enquadrádas na n'i' 10 eO.tào a~rescentada, de _amplitude
mui!_~__g-ª_9de. _
_ _ ~ __ -~
_
Nos_ anQ_s subse_qliente_s, o Poder _Exeçutivo_COJ1~Í~uou
~ P~o-~d-e!:_à-aiu~Iiz39_~o-<!e multas, _CO.!P~ lh~_!'~5Ul_t~vi o
artigo 9' da_~e~ _nv 4.~57, de 1964 .. Nesse sentido foram
baixadOs_ o_s _ D;~retos n~s 62,9~2[68~ 65_.191/_69,
'6üiõj7i, 70:750/72.72.190/73,73.618/74, 77.02fl176 e
79.550}77, todos: com a mesma~tr1,1tura do d'!'~eto rela_tiVo ã prinieira atuaJização, acima referido (Decreto n~>
60.571) ..
- ~Em todos os decretos acima atualizavam-se tanto as
multas efetiyas a serem_ aplicaáas nO âmbito do CNP, na
forma do Regulã:m.ento, como ianlbém; o tcto imposto
pelo artigp 14, acima do qual não poderiam eles se estenPARECER N• 388, DE 1986
der. As duas atualizações, feitas paralelamente, parecia,
D~ COmissão de FinaOçi:s
indicar que _o regulamento estava sendo benigno, pois
podendo aplicar multas bem maiores (conforme lhe faRelittor: Senador Marcelo Miranda
cultava o artigo 14 do DL 538/39, atualizado no mesmo
Nos termos do a_rtigo 51 da CQn~tituiç~o Feder?-l, 0
alo) estava, na realidade., u~ilizando valores bem menoSenhor Presidente da República -submete à aprecfãÇão_
- res, conl-o se via-da atualização baixada.
Todavia, em outubro de -1977, ab~ndonou-sC a_s_iste-do Congresso Nacional proje~o Qe Lei que .. dá ~ova re-·dação ao artigo~f4do Decreto-lei Q'i' 538, d_e_7 de Julho de
_m_ãíica de atyalização das multas ano a atío, recomencla1938", ao mesmo tempo em que lhe acrescenta par4grafo
da- J)do artigo l}'i' da Lei n' 4.357, de-1964. Optou-se por
único.
"::'
--- - faz~-la u~a só v~Lem lugar de ex~t~-la todo ano: para

apro-
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tanto, bastou _estipular aS multas em QRTN no dec:r~to
atualizador e não mais em cruzeiros comO vinha sendo
feito. Baixou-se.,- neSse sentido, o Decreto n'i' 80.580, de
12_d~ outubro de 1971, no qual todas as multas constan- íes do Decreto n9 4.071, de 1939, foram traduzídas para
ORTN.
---Assim; daí em dian-te toda e qualquer multa possível
no âmbito do CNP deixaria de necessitar de atualiza.ção
anual, pois que esta decorreria automaticamente do fato
de estarem as mesmas expressas em ORTN e não mais
em termos de cruzeiros consumidos pela inflação anual.
- Com tal procedimento, porêm, surgiu distorção inesperada, ou seja, o Decreto n'i' 80.580, corrigiu, em de(initivo, todas as multas possíveis., porém deixou de atualizar o teto geral a que ditas multas estão sujeitaS segutido
-~ Q~irt_.__I~ do Decreto-lei n! 538"/38, te"to este-QUe, peJa-últicOITeçãO; feitã. através dO Decreto n'i'79.550f77, atinM
gia o Valor de CrS 1.297.780.
Dia!lte d.e _t_al quadro, chegãvamos a absurdos do seguint~ tipo: certa infração é punida no regulamento com
ã multa_de 1000 O R lN, por exemplo, o que daria, hoje,
cerca deCzS 106.0CJO,OO (cento e seis mil cruzados); toda~
via, O teXto da lei, com a última atualização feita, diz que
.as multas não podem exceder a Cr$ 1.297.?_80. Nessas
_condíções, teria de prevalecer o mandamento legal e a
multa teriª de ajl,l$tar:~ ao teta . máximo de_ CrS
1.:!87.780, ou seja, Cz$ 1.287,78.
A solução serão Poder ExecUtivo ajuStar o tetõ do artigo 14, mediante_expedição de decreto qu_e_o atualizena
forma pt:_evista__no _ar~igo 9'i' da_Lei_n94.357 /63; ou, então,
dar-se nova redação ao artigo 14 citado, de modo que o
,mesmo fique acima dos valores que estão Previstos na regulamentação atual.
Era essa -a ''rêalídade" a que aludia o item 4 da Exposição de Motivos do Ministro das Minas e Energia junto
à Mensagem presidencial relativa ao assunto, ao frisar:

ma

..4. Atendendo a realidade atual, c~nsidera-se
necessãría, tariibém, a alteração do artigo 14 do
Decreto-lei nQ 53_8/38, de modo que o valor ali pre~
visto esteja sempre atualizado."

-Em relação à legislação .itual, a mediada é neutra em
termos de receita. Por outro lado, tem o mérito :de evitar
questões judiciais que se venham a levantar contra as penalidades aplicadas pelo CNP, sob a alegação de que o
-valor da multa teria ultrapassado o teta legal permitido
em lei.
Qua:nto ao parágrafo único acrescentado ao artigo 14,
ele também não irloVa, pois que atualmente a receita
oriunda de tais multas jã vem sendo incluída no Orçamento da União.
Cabe r~saltar, por oportuno, que o projeto continua
-válido mesmo após a extinção da correção monetãria
pelo Decreto-lei nv 2.281/86, pois o grande objetivo é o
d~ co;mpatibilízar o nível das multas a cargo do CNP. O
_ CuiÇ-adQ qti_e 5;t: impÕe é aPenas o de adaptar seu_texto, na
_reda_ção fíiial, ao novo nome das ORTN, hoje OTN
(Obrígação ~o Tesõuro Nacional}.
Nestas condições, e tendo em vista inexistirem óbices
:io_ p_rojeto, opinamos pela S!,!.a aprovação:
_
Sala das Comiss_õ~. em 12 de maio de 1986. --LomantQ_Jú_njo.r: p_rçªij:lê:nte - Mal_'celo Miranda, Relator
-:-- HeMdio Nunes_--:: José ~ins- Martins Fllho -:-Jorge
Kãlume - C~i. Cal_- Gastib Miiller- Hélio_ Gneiros.

PARECER
N• 389, de. 1986
D1;t Comissio de Redaçio
Redaçio do vencido, para o 29 turno regimenW 1
do Projeto de Lei do Senado 09 289, de 1979.
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redação_,do vencido, para o 29
turno regim-ental, do Projeto de Lei do Senado n' 289, de
1979, que dispõe s_obre o institUto de retrocessãO e dá outras provif:!ênci_as.
Sala de Reuctiões da Comissão, em ,16 de maio de
f9Sô.
Lenoir Vargas, Presidente - Martins Filho, Rela:or- Jorge Kalum.,!:_

-=
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naus e estimular a OCUP_l:l,ção de outras áreas da região
Franca de Manaus, ou adquiridos atravês da Zona Franamazónica, como o~ esPaços vazios e as ãreas pion~iras e
ca de Manaus ou de seus entrepostos nas referidas rede
fronteiras.
giões, excetuados armas e munições, perfumes, fumo, bedo Projeto de Lei do Senado nço 289, de 1979, que dis-De fato, os beneficias fisCais e outras providênciàs to·
bidas alcoólicas e automóveis de passageiros, compreen~
põe sobre o instituto de retrocessão e dá outras provi}lladas e_w _prol da Ama,zônia Ocidental contribuíram
didos, respectiva:men~-nos- capítulos 93, 33, 24, 22 (códências.
&Di.nderp_nete_ para o seu deSeirVolyimento_,_ melhorando
digos 22.03.00:00, 22.05.00.00 a 22.D7-.00.00, 22.09.02.00
sUa infr~~strutura económica, coinc cresceilte_ aumento
a 22.09.18.00, 22.09.19.02 a 22.09.19.99 e 21.09.99.00)_e
O Congresso -Nacional decreta:
-do padrão de; vida naquela ã_!";a._ seja pela abertura de no87
(c.~digos
87.02.01.®,
87:Q2112:oo,
87.02.05.00
·e
Art. I'~ O bem desapropriado pela Uni~_Ó, Estados,
vas frogteiras agdco1as, seja pelo fluxo turístico havido
'ó7.02.06.00), da Tab~la_de Incidência aprovada pelo DeDistrito Federal, Territ:9"rios ou Mu111cipios reverterá' ao
em
Manaus, seja _por outros fatores, todos, entretanto,
creto n"' 89.24l,_de -23 de dezembro de 1983;
expropriado:
_
decorrentes da~ medidas. ~tabelecidas pelo Decreto-Lei
II~ :O-S _pio_dutos elaborados ç_om matérias-primas
I -não se cumprindo, no praz~ ~e 5 (CincO) aO~S.- n"'
356/68
ou a elas ligados de alguma forma.
-agtjcolas e extrativas vegetais d~ produção regio!lal, ~
prorrogável por decisão judiciâl, a "des1iria_çãÕ preVista
Vale observar que as áreas da Amazônia OCidental
no ato desapropriatóiio;- - - - - -clusive as ~e origem pecuáljã, por-istãbeleclmentos inguardam as ~mesmas_c.a_ract_,erís~cas_'COm ou~rã&.~giões
dustriais localizados _nas iegiões do_ Baixo Amazonas,
II -no -c-.aso de desvio de finalidade, hipótese em que
amaz_ô_nicas, m~s _n~o incluíd_aS _n~ Decreto:-L<;i n"'
X:tn~l!-_ e "fapajós, CujOs p"Tõjeto.s' ten'fi3.~ sido 'aprovados
o expropriado, além da retro~essão prevista neste artigo,
356/68. Isso é 0 Que se verifica c_offi as áreas do Baixo
p~Ta_ Superintend~n_c~a ~.ª_Zopa_ Franca de Manaus, exceterá direito a indenização por Perdas e danos.
A-'!lazonas, Tapajós e _Xin!iu, .Pois ã_preSentãm caracteríStuadOs
do
favor
do
fumo,
do
capítulo
24,
e
as
bebidas
alArt. 2"' A reivindicaçâo far-Se-á -péJO -eXPr_()_p~iado,
ticas_ s:ócio,:ecOttômlcas _idênticas às· d~s _·áreas pioneiias
COóliCaS dos _códigos 22.~3.00.00, Zf:O?.OO.~O a
em ação competente que decidirá inclusive sobre ardefinidas para a Amãzônla Ocidental, como se indiCa a
22.07.00.00- e 22.09.02.00 a 22.09.99.00; di Tabela de ln·
güições de perdas e danos.
seguir:
cidência citada;
Art. 3~> Julgada procedente a ação, depositará o auIII- os produtos nacionais entrados na Zona Franca
..:..._ LocaJização no interi~r da Amazônia-e isolainento
tor, no mesmo jufz_õ, o valor recebido pela desaprode Mana~s para serem remetidos, po.r intermédio de seus
dos grandes centros de_ produção e consumo do País;
__ __ __·_ ""priação do bem objeto da retrocessão. _
--·entrePoStos, às regiões do Baixo Amazonas, Xingu e TaAtividades e-conômica_s_inciP-ientes voltadas para o
Art. 4"' Esta lei não se aplica à- desapropriação Por
TJ:a.ió~, atendida a ressalva do inciso I, acima.
comé~cio de produtos adquiridos de outros Estados; ex·
interesse social.
~
Art. 39 As regiões do Baixo Amazonas, Xingu e
_
tração
vege~al, min~ral e exploraçãp- agrí~ola, pecuária e
Art. 59 O Poder Executi_vo re&,_ulamentará esta lei no
, Tapajós comp-reendem a ~reã definida pelos limites terri- pesca, ainda eiD-Oível Prímârip- do p_onto de vista tecnoprazo de 90 (noventa} dias contadoS
sua publicação.
lógicO; -- --- toriais dos Municípios de Monte Alegre, Juruti, OriximiArt. 69 Esta lei entra eni v_igor na data de s~:~~ publina, Faro, _Óbidos, Santarêm, Alenquer, Prainha, Alme-Transporte aéreo ou fluvial, com predominância
cação.
tim, Gurupâ, Porto- M~z; AveirO, ltaituba, Altamira e
deste úl_t_irn_o, para transporte de carga, principalmente
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
--José Porfírio, todos no Estado do Pará.
com o precãrio_estado das estradas federais existentes na
Art. 4"' O benefíClõ.fisCal de que trata a presente Lei
Região, nos últimos dois anos;
sujeita-se _às condições prescritas para o gozo das
-- o acesso de toda população dessas microrregiões
RESOLUÇÃO
isenções disciplinadas pelo Decreto-Lei n"' 356, de 15 de
com
áreas da denominada Amazônia Ocidental através
agosto de 1968, e suas posteriores alterações.
n<' 62, de 1986
do Rio Am<LZ:Õna~- e seti_s afltienteS--principa1s;
Art. 5"' Esta Lf:i f:õtra em vigor na data de sua publi- Áreas com grãndCs vazios demográficos e inaprocação.Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo
veitâvels, se:la pela falta de uma definição cie:ritífiCa de
Art. 6~' Re,vogam-se as disposições em contrário.
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criaa
melhor aproveitamento dessas terras, seja pela indefida pela Resolução nY I, de 1985, destinada a "apurar
nição de uma política agropecuária própria pára a ReJustificação
irregularidades no transporte marítimo brasileiro e
gião.
Os limites da ãrea fixada para a Zona Franca de Maestaleiros nacionais".
-Municípios com oco_rrências minerais _significatinaus, atravéS do a-rt: Í"' do DCcre~Q-n9 61.244/67, repreVas-, -eSDCCialni._ente _rias_ zOnas de prodUção de ouro (TaO Senado Federal resolve:
__ -SintiVii"ffi tet:ritorialmente uma parcela ínfima do univerpa.iós), cujos -custos na comp~a de equipamentos e máArtigo único Ê prOrrogã.d()por 180 (centõ e oítimta) -.so amazônico.
quinas tornam os Pfo.ietoS, pôr vezes, inviáveis.
dias, nos ter~os do art. 178 <!_o_Regimento Intç:~n.o~ o_
- Reconhecendo esse fato, e talvez motivado pelos exceAlém dessa identidade de aspectos que, por si só, justiprazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito
len_tes res_ultadp~ ~<l: implantação_ e funcionamentO da
ficai-ia a eXteriSão dos favores fiscais às áreas do Baixo
criada pela Resoluçãon9l, de 1985, de-stinada a ~·apurar -- ZO:nà FranCa de Manaiis, o GÕVerno Federal expediu o
Amazonas, Tapaj6s e Xingu, cabe observar que a defiirregularidades no transporte marítimo brasileiro e estaDecreto-Lei n"' 356/68 para estender os mesmos favores
nição geográfica da Amazônia Ocidental foi fixada nos
leiros nacionais".
fiscais à Amazôilica-Ucidental, constituída dos_Estados
limites do Estado do Amazonas com o Estado do_ Pará.
do Amazonas, Acre, Rondônia e Território Fé"deral de
Sala das Comissões, em 16 de maio de 1986- JOrge
Assim, tudo indica que esse critério foi adotado tendo
Roraima.
em vista a facilidade de demarcação Reogrâfica, pois,
Kalume - Raimundo Parente - Ciaudionor Roriz Corria se fiiSoU na--Exposição de Motivos db DecretoGalvio Modesto- Gabriel Hennes- Helvídlo Nunesca:so contrário, tais lirriítes deveriam abranger as regiões
Lei n~ 356/68,- as mCdidas complementares nele intro_duhomogêneas; _embora espaçadas por grandes distâncias,
César Cais- José Uns-- Virgílio Távora- Carlos Alzidas se destinavam a atender os objetivos -maiores do
berto - Moacyr D~arte -- Cid Sampaio -- Guilbenne
como, por exemplo, as áreas do Parã Ocidental.
projeto_de ocupação da Amazônia, uma vez que, passanPalmeira- Luiz Cavalcante- José lgnácio FerreiraO conjuntO- dos municípiOs paraenses das :Regiões do
do a abranger uma~ârea bem mais extensa, .tais medidas
-Baixo Amazonas, Tapâ,Jós e parte do Xingo aPresenta os
Moacyr Dalla - Amarai Peixoto - Jamil Haddad __
viriam
diminuir
sensivelmente
o
êxÕdo
rUral
para
MaMun1o Badaró - Alfredo Campos - Gastio Müller Se!_uintes dados relativos às suas áreas e populações:
Saldanha D~ - L~oir Vargas - Carlos Chiarelli REGrEÕ----~MÜNr~ÍPÍÕ-----~REÃ~Km~>-IPõPülÃC~rr~:-ãs-
Benedito Ferreira.
ANEXO AO PARECER N• 38!T, DE ·r91!6..

Redação do veneido, para o 2'1 turno regimental~

de

____________________________________

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 100, de 1986
Estendo às regi~ do Boixo A......., Xlap e
T•pajõs os beneficios fiSCIÜs concedidos O 'reas da
Amazônia Ocfdent•l.
O ConRresso Nacional decreta:

Art. l'i' São isentas do Imposto sobre Importação e
do Imposto sobre Produtos Induistrializados as mercaa
darias de procedência estrangeira referidas no artigo 5'
do Decreto~lei n9 1.435, de 16 de dezembro de 1975,
oriundas da Zona Franca de Manaus e que derem entrada nas regiões do Baixo AmazonaS, Xingu e Tapajós,
para ai serem cons~.;~midas ou utiJizadas.
Art. 2"' São isentos do Imposto sObre Pro-dutos ln-".
dustrializados:
-J - os produtos nacionais consumidos ou utilizados
nas regiões do Baixo Amazonas, Xingue Tapaj6s, desdeque sc:iam ali ir1dustrializados por estabelecimentos com
projetas aprovados pela Superintendência da Zona

MontE: Alc·5WC
Jurutl
Or-f>:iAlin"I!Í
9AIXO
. AMAZONAS

&?6.762
6.942
109.122
11 .. 406
28 .. 704
26.058
22 .. 692

Faro
Obidos.
Sar~t~r-É'Al

AlE"fiCP.Jt'l'"

32.642

Pr:i!tlnha
AlMEYim
Gur·upá

67.S70

9.309
19.104

Porto d~ Móz

_:~~~~~~!!~--!~~~~~~~~~~

31 .. 738
23.160
31.2:!4

33.966
i:F.871

80.617
26 .. 085
48 .. 127
15 .. 133
59.646
293 .. 431
B1.3S2
63.?96
44.149
16.981

12.~01

1~.291

12a91J:I
:39.829

246.327

12 .. 991
39 .. 153
196.892

---45.5-49
-46 .. 491

----------------------------...-------------------743.550
489 .. 224
:360.61i
_t:APAJ6S

27.996

AvE iro
Itaituba

165 .. 578

-~---:-----------------------So~a
187.551

12.540

67.654

-----------------------------------------------------------1.070.071
597 .• 552
741a736
TOTAL
----------------------------------------------------)
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Note-se que as três iegiõês abrangem 15 (quinze) Mu~
nicípios OCuparido uma ârea de 741.736 km 2 -mais e~
tensa que a de vã rios Estados - , com j.J.ma população-de
;Y.?CI13S 1.070.071 habitantes, segundo estimativa do
IBGE feita em 1985, daí decorrendo uma reduzida tax~
de densidade demográfica, ou seja, 3PfoX:fiii3âãmC:nt~
15 h/km'.
' ··~ ~ ~ ~
·
' À vista desses argumentos, baseadoS êm dãdoS e infÔÍ'mações concretas, temos certeza de que as medidas obje-

TABELA DE INCIDENCIA DO fMPOSTO
SOBRE PRODUTOS

to da Proposição s_e _tpr:n_ª-m_oportunas· e necessárias· para
a plena ocupa-ção das regiões do Baixo Amazonas, Tapa_jós e Xingu, para a expanSão de suas atividades econdmí-

CAPITULO 22
Bebidas, líquidos alcóolicos e vinagres.

cas e. para sua integração com toda a ãrea amazônicii e,
especialmente, com a Amazônia Oci<l_ental.
Assim, a extenSão às referidas regiões dos benfi~ios j_á
concedidos às áreas da Amazônia Ocidental é providência justa e inadiãv"el que vem', em última análise, complementar a atuação _vitoriosa do Govern,o Federal, consubstanciada na adoção de uma sadia e eficaz política de
incentivos fiscais para a re"g1ão amaz~nicii.- Sala das Sessões, 16 de maio de 1986. ~ Aloysip Cha~

ves.

INDUSTRIALIZADOS~(TIPI)

8Ue8da na NomenctAtUra BUilelra d-i
__ Merçador_ias (NBM:),
·
, es(abe:l~da
pela Resolução CBN nq -45.

Notas:
(22.. 1) O presente caPítulo não compreende:
- --i) - â -água -do_ ni.ar (PoSição 25.01);
b) as águas destiladas, de condutibilidade ou de igual
grão. de pureza (posiçãO 28,58);
c) as soluções aquosas que contenham e;:m peso_ mais
-de lO% de-ácido acéticO (posiÇão 29.14);
d) os medicarÍlentos da posição 30.03;
e) os produtos_de perfumaria ou de toucador !capítulo 33).
e

22.01

. 'Art.· 3~ ~-·c; ·a·rt~-·z~- d~~D~~k;:ici ~ri~
agosto de 1968,- Pãssa a vigorar com a

4

35~ d~".t

·- ~ · · · ·p~~ãg~;·r~~ ó~i~-;.~ Atr~~i; ·-ci~ ·pQ7t~~i~ i~t;r;i._
nisterial, os_Ministros Chefe d_a Seçretaria de Plane>
jamento da P'resídência da República, da Fazenda e
do Interior fixarão, periodicamente, a Pãllta das
mercadorias ã serem comercializadas com os beneficias institUídos neste decreto-lei .levando em conta.
inclusiVe,- a caPacidade de produção das unidades
industriais localizadas na Amazôrihi OCídental." - ~~=---··----·-~~

Agua, águas minerais, águas gasosas, gcJo e nc\·e:
~guas minerais naturais ....• _......................... .
Aguas minerais e gasosas, artificiais ... -.· .......... .
Gelo •••. ·-·--. ·----· ••.••••. -·-------- ........ --Outros., ..................... -. ...................... ..
Rcfrfgera!ltcs, tíguas ~asosas ou mlncrzls aromati·
-:r..:J.d:ls c c.utraJ bcbJd::1s n:lo :l)coóllc:as-, com cxclu·

03.00
9~.00

t-J.OO

~~inte red~o:

"Art. 2"~ As isenções previstas neste decreto-lei
aplicar-se-ão aos bens de produção e de consumo e
aos gêneros d_e primeira necessidade, de origem estrangeira, a Seguir enUmerados:
I - motores marítimos de centro e de popa, seus
acessórios e Pertences; bem como outros utensmos
empregados na atividade pesqueira, exceto ex:plosivos e produtos utilizados em sua _fa_bricação;
II - máquinas, únplementos e insumos utilizados na agricultura, na pecuária e nas atividades
afins;
III- máquinas para construção rodoviária;
IV - máquinas, motores e acessórios para instalaçio industrial;
V - materiais de construção;
VI- produtos alimentares; e
VII- medicamentos.
__ _
__
••Art. 7'~ Os produ_tQs_in_çiJ!J>triali~ados na Zona
Franca de Manaus. quando dela.safriin Piiá qualquer ponto do território nacional, estarão sujeitos à
exigibilidade do Imposto- de Importação relativo a
matêrias-primas, produtos intermediários. e materiais de embalagem importados e neles empregados,
calculado o tributo medidante coeficiente de re~
dução de sua alíquota ad valorem, na conformidade
do § 1<t deste artigo.
-~_
__ _
§ l q o coeficiente de redução d_o- imposto será obtido, em relação a cada produto, mediante a apli::.
cação de fórmula que tenha:

..... -.......

t'~-CO

02.00

5. d~

.... ·"""-r ......

t:.:io_-dos _.s_ucos:_- de lrutns c de

'DECRETO~N, 82.241,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1983
(Corri- as mOdificações aprovadas pela
~esolução CBN n9 69, de 26 de dezembro de 1984, e pela
Resolu~o CBN n"~ 70, de 26 de dezembro de 1984.)

Aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados.

Je~c,t.

NT
30
NT
NT

c horLalJÇ!lS

clA po"!i;.5o 20.07:

22.02

OLOO
01.01
01.02
OJ.Q,;
01.99
02.00
Õ2.ÕI
02.02
02.03
02.99
03.00

22.03

00.00
01.00
02.00

02.01
02.02

.
22.()4

03.00
_Q.!.OO.
-0.99:00.
~'.00

01.00

99:oo.
22.05

00.00
01.00

01.01
01.99
Q2.00

02.01
02.02
02.03
--.02.99

·
Rcfd;crt'.nti:S, refrescos c ~éct.:u-_cs cm redpicntcs
difcz:-cntcs: dos de bt.::t# de capacidade até 1 Utro:
Contcr.do suco de fruta ......................... .
COn-tendo C:'l:trato de semente de guaranoi .... _.. _,
Contendo cxtr~to de outras sementes ........... .
Qualquer outro ·····-·-··-·······-----··--·--··-·
Refrigerantes; refrcs1=os e· néctares, em latas:

"-cõrltcnao"-su-co--de -rruta.-. ~-~ ..• -~ ~-~ ~-~ ~-. -...... :~ ~-: ~-.-.

40

40
40
40
40

Çontcndo cxtrato de semente de guaraná _..•.•..
40
-Contendo ex trato de outras sementes.• _....... :
40
{)u3lqucr ·outro •........•• _. .,, ___ • __ • _. ____ •• _. _
40
Aguas sriSpsas OU IDinera.is {naturais ou artificiais)
. 24_
aromatizad_as ............. ~.-~-..••..• ~~ .•...........
~cbidns ~limcntares à baSe
icihe, Cacau; etc. .
o
Outros ----- •• --- • -- •• _........ ____ ••••• __ • __ ... .
40
Cervejas:
Concentraão de cerveja ................................... .
80
Ccrv~jas em recipientes difere.rites dos de lita, de
capacidade até 1 litro:
Pe baixa fermentação ___ . _•.••. __ ; _____ • __ •••••••
80
Pe alta fermentação .... __ .••• _____ . ., ___ • __ ••• _••
80
Cervejas em lata ........ _.••..••• _... __ •. ·-·-··80
Chope em baiTil ou recipientes semelbantes . __ • _.
80
Outros·-_.~:: __ .•• _•. _.• _.·-----._ .... _______ ._. __ _
80
Mosto de uvas parcialmente fe=entado ou com a
fermentação abafada sem utillz<\çjío de álcool:
Filtrado doce ········---··---------·-----·-----·· ·. 10
Outros ...•••..••.. _......... ____ ... ___ ...... __ .. _
4
Vinhos de uvas frescas; mosto de uvas frescas
com :1 fcrn::cnbç!io abafada c:om- álcool (inclusive
ns mistelas):
Vinhos de mesa:
lO
Verde ..•••.. _.•• ·····---------~~---···---- _.. _·- _.
Qualquer outro ........................... ~ ..------·-··-~
10
Vinhos de sobremesa ou li~orosos:
Pa .Madeira
40
Po Porto ... ::::::::::: :::;: ::::: :::::~;: :·:: ;:;;::
40
Pe Xerez .......... c.. __ ••••••.•.. ____ ..• _••.• _._
40
10
Cu~l.9uer outro···--······~············~···-······

·a:e

04.00
99.00

~···~···~~·-

.

Áirquota

l~em

01.00

Altera a redaçio dos art. 7q do Decreto-lelnq 288,
de 28 de fevereiro de 1967, o zq do Decreto-lei nq 356,
de 15 de agosto de 1968, e dá outras providências.

das posições 22.08 e 22.09 é obtido com o alcoômetro de
Gay-f.ú:Ssac;à- temperatura de IS<> C.
-=A agu3.rdf:n~e desilatuiada classifica-se, como o álcool
etílico desnaturado, na posição 22.08.
Notas complementares (NC):
~ _ NC_(22~l)_Entçndc-se_por...vinho f~jsante" Pl}. ·~vinho
·-gaseificado~· O vinho dC m"esa de sabor seco oU ãdocicado. com uma gaseificação máxima de 1,5 atmosferas à
· iC~Peráúíri "de t(jqC e graduição alcoólica de lÓ-a 12,59
Gay-Lussac.
NC (22-2) Entende-se por champanha .("champagne"), o vinho espumante cujo anídrido carbónico seja re~
sultante unicamente de uma segunda fermentaçio alcoólica do -Víiiho~- erri gariafa ou grande recipiente, com
graduaçã_o_ ªlçoólíça de lO a t 3<t GaY-Ltissli,c.
_
NC (22-3) Ficam reduzidas- de 50% as aliquotas do IPI
incide~te sobre as mercadorias classificadas nOs có·digqs
22.02.01.01 •. 22.02.01.02, 22.02.02.01, 22.02.02.02 e
22.02.99.00, -que atendam aos padrões de identidade e
qualidãde exíRidos pelo Minístérici da Agricultura e este>
faln têklstradas no ó~ã:o competCri.te desSe Ministério.

Me·r'ca~_c_~l..a

~· Códr"o
~Jçio s:."~~o~lÇ:.o

LEGISLAÇÃO CITAbA
DECRETO-LEI N• 1.435,
DE 16 DE DEZEMBRO OE 1975

___ Ó2-2Y O Jítuio alcóolico considerado para a aplicação

·
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03.00
03.01
03.02
03.03
03.99
C4.00
().l.Ol
04.99

22.05
22.06

99.00

oo.co
01.00

02.ÓO
03.00
04.00
99.00
22.07

oo.co

22.0S

01.00
01.01
01.02
0:?.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
99.00
00.00

Sábado 17 1237

Vinhos espumantes e espumosos ou gaseificados:
Champanha .•••••.••.••••••.•••••.••••••.••••••••
Frisante ••••.•••••••••••••.••••.•••••••••••.••••••
Moscatel espumante .••....••.•.•••.••••• _ ...••••.

66

10
10

Qu:1!quer outro ·········-~·-····-···················
Mosto Gc uvas frescas com a fcnnentação ahafad:1
cnm .:í1cool:
J,';.istclas ....................................... ·-·- .. ·- . __.. ......... .
Ou:\lqucr outro····~···--.. : ....................... - ..

.66

Outros .•••••••••..••.•.••••.••••••••••••••••••.·•·
Vermutes e outros vinhos de uvas fresc:J.s prepara·
dos com plantas ou matérlas aromáticas:
Vermutes ..... , ............................... ·····
Quinados •.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••
Gemados ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••
Misteli's compostas .................. • •..••• ··-

20

30

Outros .............................................. .

30

.so
lO

30
30
30

Sidra, pcrada, hldroi:lel e outras bebidas ·fermentad:J:s:

22.09

Sidra:
Não gaseificada ...... ~-. : ....................... ; ....... .
Gaseifjcada ... , ........................................ .
Perada· ..... ~· ... -. . -. .................. -. .............. ..
Hidromel ....................................... ..
"Vinho" de arroz (saquê) ....................... ..
•vinho" de jenipapo . : ...................... ~-~- ........... _
"Vinho" de abacaxi (ananás) ................... .
"Vinho" de caju ................................ ..
Outros ..... ,. .................................................. .
Álcool cti1lco Dlio desnaturado de graduàção Igual
ou superior a oitenta graus: álcool etíliCO desna·
iurado de quruquer graduação:
01.00 A.Icool etílico rião desnaturado:
OLOI Retificado .(álcool neutro) ....................... .
01.02 Hidratado • • • .. • • .. .. .. .. . • ......... -· .......... .
01.99 Qualquer outro ................................. .
02.00 Álcool etflico- desnatUrado ~ ....... :: ............ .
03.00 Álcool etfiico, dcsna turado ou não, parã fins car·
burantes, com as especificações· determinadas pelo
Conselho Nacional de Petróleo ................ ..
oo.co Alcooi"" etruco n5o desnaturado de graduação inferior a oitenta graus; aguardentes, licçn-es e outras
bebidas espirituosas; preparações :tlcoólicas: compostas (chamadas uextratos concentrados"} para a
fabricação de bebidas:
01.00 Atcõol etfiiéo ••. -......... :~-···· .... : .......- ... .
02.00 Rum ..................... : •••••••.• ,., ............ .
03.00 Vodca ................................... ; ...... .
04.00 Uísque:
04.01 Em recipiente de capacidade inferior a 3/4 de
litro ............................................. .
04.02
04.03
04.99
05.00
05.0!

22.0~

05.02

05.99
06.00
07.00

Em garrafa (3/4 de litro) ........................ .
Em litro ................................. ; ...... .
Qualquer outro ............................................... .
Destilado, -extrato ou concentrado alco6iico próprios p:lra a e1.aboração de u1squc:
Destilado a!coólico chamado malte uísque c•mah
whisky"), corif :;;radunçlio alcc61ica de .59,5• ± 1,5•
GL. obtido d~ cc\'ada malta da .................. .
Dcstil~do alcoólico ·chamado cereal uísque ("grain
whisky"), com graduação z.lcoólica de 59,5• ±, 1,5•
GL. obtido de ce=cal não maltado adicionado ou
não de cevada rna]t:lda ··-·•••#•• ...............-.... .
Qualquer outro ............ - .................... .

Licores ou cremes (curnçau, marasq$o,

30
30
30

30
30
30
30

30
30

8

o
o

8
NT

8

90
90
90

90
90
90

45
45

anisete~

cacn.u, "'cher.ry brandy" e "OUtros) ................. .
Aguardente de cana ou caninha e aguardente de
melaço ou cachaça.:...... :·............... ,·...... .

72
50

•
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Agu<~.rdeates n3turais de vinho ou de -bazaço de

08.00

'tva fermentada:
OS.Ol - Conhaque ••••••••.•••••.•••••••••••. : .......... ..
0?.02 Bagaédra ou graspa ••••••••••••.••••••••••••••_••• _
08.99 Qu:llquer outra .•..••••••••••••••••••• -••• ;:.. ...·:.~09.00. Aiuardentcs de agave ou _de-- outraS_ plaritas ("tequilla" e semelhantes) •••••••• .-.~-;.~.~.-:.::•••• : ••
10.00 Aguardentes compostas:
De alcatrão ..................................... .
10.01
gengibre . : • •. :: •••••••••••• ~ ••••• ;-.~ ••••••• : ••
10.02
10.03 De cascas, polpas, ervas ou ra:&es ~ -.................... ..
10.04 De essências Daturais ..........-..-•••••• -.-....... -.. ~ ......... .
:-~~o~
10.05 De- essêlicÚl-S- artificiais- : ... ~ .......... ~"~-•• ~=.-:
10.99 Qualquer outra .: •••• :: •..• :;:: •••• :.::.~••••••••
Agilardentes de frutas (de cidra, de ameixa, de
cereja {"kirsch") ou de outros frutos)' •••••••••.••
12.00 Batidas ••.•........••. __ , •.•...••.•••.••..•• , •••••
Aperitivos e amargos ("'bitter•, "ferro_quina•, "'fer13~00
net" e outros):
·
13.01 De alcachofra •.••....... -~ ..••..~._.:~--· .•.. , •..•
13.99. Qualquer. _outro _...................... ; :- ... ••-,-=· ••,.... .-... -~!
14.00 Genebra .................... .- .•••• ,__--·· •.•••.•••
15.00. Gim ..•.....••••.••..•...•••••••• ···- .•••..•••...
16.00 .. Stcinhaeger"' .............. .:. ......... ·- .............. -~ .•.
17.00 Pisco ... -~ ................... •. •• · •·· • ••,..• ,.. · .- ·-.. • · · · · · • ·
!S.OO Bebida_ a_1c66lica jurubcpa_ .• ~ ••.•••. ~ -••••.•.••• :~.
19.00 Dc.stilado alco.ólico, excetp pa,a elabpração _de
u!sque, simplés:
De \'inho .............................. -· ••••••••
19.01
!9.02 _t)e ba.g:u;O de uva ................ ··-~-- ....... -· •••••
19.03 De can-a-àe açúcar ..•••••••.•••..
19.0-l De melaço . -· ....................... ·-· •••••.• -·
.!9.05 De fnnas .....•~.-•• .-: ... -..-•• -.--'-···-.. ···-·-·····-·---·
19.99
Qu:J.lq.uc:r outro ••.•••• : ••••• ~.:---·············-·-

50
50
50
50

50

De

5o·
50
50

..........

50
50

u.oo

75
5_()

40
72
9!l.

90
90

90
30

o• • • • • • • • • • • • • • • • •

Pr_cpo:!!~do~- ~lc:9?>1i~C?~, c_omposto~ .._-- c~~l!o~ ·~:
t~;.cis = cor..cc:nr.:a!Õ~
p:lr'a- ::l r.:ib:i_c:~t;:l!.>
~~

_=:o.PQ

a!-::-

••

· ~CAPtTULO 24
Fu..i:i:iO oU tabâeo
Nola c:omplcment"r (NC):

NC (24-1) Enlcnde-se por:
a)--- cigarrilha - o produto eom capa de folha de fumo em cstndo na·
tural, envolvendo fumo desfiado, picado, migado ou cm p6;
_
b) charuto - Q produto com capa de folll3 de fumo cm estâdo natunl,
en_voi_vçndo (olh:i- de fumo Inteira, picada ou partida;
·· c) cigarro ;....,. o produto de fumo, cuja capa n5o nja de fulh:l de fumo
em es-tado- ruitural.
;:_~

Mcrc:t.dorla

- Cód1i:O
PoJIÇiD

•

24.01

ÁUquotã

Svbpotlç$0
1\tlm

00.00

Fumo -ou Ubaco cm bruto ou D!io ~l:lborado: de.s~ Pe1·d:íclos ou resíduos de fumo ou ~baco:

_ Q._lLD_~ -

0 1

Folhas:
-.Para caPa de charuto (fumo capelrof ..... • ........ -

·CGdl~o

Pu1;.14

Su!;.j:.<:~olo;.$o

•

24.01

!~cm

01.02
01.99

Dc!;taladb mecanica:ne.nte ·--~---~········· ..••••
Qu.alquc:_r Ql!tra •••• _............................... .

02.00 -Desperdícios ou resíduos •·..............;. •••••....•
"" "99.00 Outros ••••••••••••••• ········--·-········ •••••• ,
2-Ut2 CO.OO Fumo ·ou tabaco elabOradO; ·extratos ou sumos de
f-4mo ou tabaco:
·
01.00
-02.00
02,01

Ch:lrutos ·······································-··

Cigarros:
Feitos l m1io .......................................... .

02.02 Feitos por processos mednicos .-.~ .•• -; ••••.• .-..•
ol-99 · -Qu:Uquer outro .:•.••••••••••_; •• :: ••••••••••••••••

1-.'T
NT
NT
NT
15
15
365,63
365,63

Sãbadl! )7
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03.00
~.00

os.oo
06.00
07.00
08.00
99.00

IS

Cjgarrilhas ••••••••••••••, ••••.••••••••••••••••• i·

Fumo ou tabaco, ·picado. desfiado, migado ou em_

o

pó ••.•.•• , •• , •••••• , ............................ .

Fumo ou t:tbaco, em corda ou em

NT
IS
15
l5
15

rolo~-··'-~-~-~

Ext.tatos" c sumos de fl,uno ou tabaco ••

u

........ .

F~O
R•i>~

ou tabaco, .homogeneizados •••••••••••.•••
.............................................. .

eutro< .......................................... .

CAPITULO 33
Olcu• cuCJ:Jcla1s e rc..slnólde.c; produloa de ~rtwonrlM
uu 4.1-: 101:co.u.lor Jlt~·par.:r.dos e- cosmCtiCOtl prcpar-o:idoa.

No1u:
tn•J}
!'I)

dos.•).

prc~é'ntc

0

C:tpftulo

n~O

Comprccndt:::

01~ pn:p~r.:JÇ/k~ ~ko61ic:1s compO~I+l$

p.:r.r~

a

fabrlca~o

(ch;!.mada, "'C'.'Hr<>lu> concc::nllll

de bcbid.u,- da podç.io•22.09;

b) os sabôe's e ourros produtos da posiç!o 34.01:
c) ;~ .:ssCncia de IC"rcbinrio:t. e os demais produtos da posi~o 38.o7!
(33-ZJ Entcndcm·~c por ·produtos. de pci'Íu-maria ou da touct~tlor preparAdos r c:osmétko~ pn·;,o:·:.:dos•, no sentido da posiç:Io 33,06, principnlmr:nh.·:
a) os des.odorb..antcs de amble:o.tes1 Prc:panldos, mesmo Dlio pérfumados;
b) us produtos, niesrilo D!lio misturados (com exceção das águas destila·
d01s aromádcas e- das soluções aciuosa.s d.e ól~os c:sse.ociais), próprios para
serem utili7.:!.do" como_ produtos de perfumaria o\1 de totlC3dor, como cos.méticos uu como .dcsÕdori:t.antes de ambientes e acoridicion::u:Sos para \•eDda
:1. \':;l.Tcju ~o.'•JffiO dt:stínados a sere~ emprc-pdos nt:.Sscs uso~.
Nau~

complcmcn::J.r U~C):
_
NC (33-1) .Nà indic~ção do código de classi.ficação das mcrc.dorl:u: Com
precnd.it!::.,., n::. ;posiç-.ão 33.06 n3o deve ser Jc\':lda cm consiclcroç5o a lena c:or·
rcspondt-nte ao titlJlo dos agrupamentos des~ m~rc::ldori:lS, :úDd.a q11r "
texto dv filulo i.ntccrc u do código,

McrcadorJ<'I

Códl~o

33.()1

00.00

Ul.OO

AHquot;l

Dleus c:.sscnclals (desterpcnados ou n~o), ltquldo5
ou coucrclOs: rcslnóidCs: .r;:oluçUes conc~nlr.u:J:u d~
ó1eos es-sencials em ::;ord~. c:m óltos !lXos~ em
ceras ou cm mah!-rlas semdb'a.ntes, obtidas por
sbsorç.iio a fdo (enflo.ragem) ou macc~ção; s:ubprodutos terpênlcos re:.sidua.ls da t:!esterpenaç.Go
dos óleos essencl.als: .
Oleos essenciais (desterpenados ou não), liquidus
ou concretos:

Vl.OJ
OJ.02

De .nlccrhn ou rosmminho .. o . o .. ~. o o. o o • • • • • • • • •
De alfouema, '"'aspic•, lavanda e Jav.andim ....... .

01.06

De arTUda ......... ; •• o .. o o o . . . o

1:t
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

01.03 De- améndOõJ.·amarga o o o ... o • • • o o o o o • • o .. o o o . o~ o o • • •
01.04 De anis ou erva-doce ......... o . o . o o • • • • • o • • • o . . . o . . •
OI .OS· De anis-estrelado ou .batliw::a o o • o o o . o • • · · · • • o o • • .

o•.:

o. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01.07 De cabre(lva ...........
o.-. o • • o . . . . . .-o._ ••••• -... ..
01 .OS De C3llela •• , •• ~ ••• o , . . . . . . o . . . . o o • • • • o . o . . . . . . o • • • • •
{11.09 De clnfora natural .................................... .
01.10 · De ~ssia ..............................
01.ll De cedro ......... !._ ...................... ,.- .. ..
· 01.12 Dc-citronc:la ..... ... : •• •o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01.13 De coriandro ...••.••...•••.• ~ ••..•.•••••••...•••. 01.14 De cravo •... _..........................
~o·
OJ.JS De- cuc."'tlipto ••••• : ••••• o•••·· ··•o•·•····o········
01.16 De flor de l:uq.njcira ......................
01.17 De tuncho .. : ............
o ................... .

o ......

..... .

0

...... .

_o • • o . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . ; • •

12

0.

~u~ g; J;~~~ ::::~::~::::::::~:::::::::::L::::::
OJ.21
01.22
01.23
01.24
01.25

01.26

De: jurtipero, -zimbro ou .a;enebra ....0. . . . . . . . . . . . . . .
De l3.r.mja (cõ:\sca) .......__. ............... * •• _..__ ••
.De "'Jemongrass• ......................_.. •••••• -.-·-·.
De lima ······••o••·························••····
De li."não •.. , ••••••••••• ~ ........ o . . . . . . . . . . o • • • o • • •
De lírio .•••.•
-~·
? ••

o • • -. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ber~amota

01.27

De: rila.ndarina.

Ol.28
01.29
ttlJO

De mclissa ................ o . . . . . . . . . . . . . . . o •o • • • • •
De ."J\.1cntha arvcnsis"' .•••••• •o·········-~---····
De "'Mcnthn pip~:tita"' ••••_.._,_ ........................ .

u

....... .

12
12
12

12
12

_

................ .

ou &aDgcrioa

~

12

12

12
12
-· 12
12

-

I~

12

!239

,_.,_

_,;·

1240 Sábado 17
l>c "'Mcnthõl

De:

,_,
~ ~

12

De narCiSo •.-~.~ .•.••••••••.•••• ;~;...: ..... --••• ~·--:Oc ncz-mo-s~:ada •••••••.••••• -·········-········

12
12

t)LJ7

~~ ;;~~-~~:"'o~-:::::::::::.:.::·.::::~:~:~~::~:_::~-

0138

De ..petitgrain'"

n1..,1'•
33.01

spc~nnilll'"

mi"mosa ·•••... _•.•_*:•_····!···:-············--·-·

De mostarda ••• , ............................. .

12 .
11

................................. ~.

u

Iil-39 _De q:uc:nopódio ••••••••••••••••••••••••••••••••••

11

_De rpsa ................................. ~-----~····::
n~ sând:J..!o •••••• ._•••••.••••••••••••••••••••••••••
De- saSs:;ú_raz •••• : •. ; •• -~~---········-~---~·-········
De "'\·etiver• •••.• ·-· ••• o ••• ••o• ••••• o. o••• •• o. o •o.
.Pe ''\vi.nte1·grççn• ._.'"'._o o_• ••••••••• ~. ,_ ._·~ ••• o ..... o•
De •yJ:mg-y!ang• ••• : ••••••••• ~: ••••.•••• ; ••••••••
Qualquer outro o •••••••• o •••••• o. oo. oo ••••• o o •• o.
ReSinóides o ••••• : ••• o ••• o ........ oo ••-. o •• : •• ••o o o.
SõluÇõC-5 --conCentradas d~ óleos essc:lCiais cm. gor·
du_r.ts, 'em óleos fixos, em ceras ou em matl!rias
sc:melh:mtes, ob:.I.:l.::J.s por absorção a frio-(e:úl"'
ragem) ou IIUl::eraç5o o . . . •o • • • • • • • o . . . . o • • • • o . · - · • • •
Subprodutos lerpêillcos residuais da dcsteipcoa~
ç5.o dos .óleos c:~se.nciais;
l~metil-4 isoproPil-1,3.-éicloexadieno (alfa·túpincno)
com leor de· 40% ou mais de impurezas, • o • • o • • •
Qualquer outro ••••• .". ~ ••••••••••.••••••••••• o • o.

12

01.40
01.41
01.42
01.43
OlA4..
01.45
01.99

02.00

- ol.oo

1).1.00
04.01
04.99

IL
12
12
12

12

u

12

12

12
12

[33.02)
[33.03)
.33.04 00.00

!.llstura$ entre Jõl de duas ou mais substâncias odo:d!eras, natw-als ou artlflclals, c nllsturas 1& base de
uma oü mais destas substãnclaS (lnclU:slve as slln- -----,----p1CS SOluções ci:n- tUc:ool), que conSUtu.il.m-matérlas.·Prlmni para :I. perfw:oaria, a allmentaçáo ou OU•
tra.s. indústriaS::
01.00 Para perfumaria •.• o ••• ; • o o••••• oo •• o o••• , o. o • o ••
02.00 Para alimentação •••••• o . · - · · • • • • • • • • • • o o • • o o • • o.
99.00 Outros ooo••····o· •• ~ • .-o••••o••••••o·••·····o~ •• o••

[33.05)
33.D6 00.00

Produtos de perfumaria ou de toucador preparado•
e cosméticos preparados-;· :d:guas .dCS:Uladas arom:l·
tlcas e solt~çõcs aquosa.1i de óleos eaenclals, mcamo medicinais:
·
A -

Perfuma.rl..a.s;:

01.00 ---:-Perfumes (extratos) ••••••.•••.•••• o • • • o . o • • • • • • •
02.00 .(gu3.-de-co16n1a, loções, águas perfu.madas c semelh::mtes:
02.01 .Águ~-dc-colõnia ••••••••••••••• ;~ .•••••• ~:._. 0 ••··
02.99 Q_c,_àlqUer outra ···:············~~-·····;:. •.•.••.. ._0
03.00 P~p~is ou blsos te-cidos, impregnados ou r~\·csti·
dos áe perfume. mesmo que contenham -detergente ou outras subst.5.ncias ········--'"'··•-•o•-·..::·---··
1).1.00 P:!.rtoi!S de plãr.t:tS a.rom:5t!cs c:n S3G,ulr.hos c~

33.06

1.2
12
12

C5.00

cht!s) •.•• o···~o•o••········-·····~--·-:·~········
Prcp:notdos próprios pan pcrftJ.!"!Ul' a.:nbii::l:.o

05.01

(aromati:z:;mtes de ãmblentcs); prcpaiados odorlferos próprios para cerimônias religiosas:
Dc[umadores •• o'o •••• o••• o-. o ••• oo •• oo·•••• o•••••••

05.1!2 · Banhos de desc:orga ••••••••••••••••••••••••••••
05.99 Qualquer outro ••.•••. o o • • • o • • • • • • • o • • • o • • ~ • • o~ • •
C6.00 Outras perfuma.rias •• o•••••.•• oo•• o. o•. -o...... •• ·

77

17
-77

·7J
77

TI
TI
TI
71

b?oOO

B - Cosn1étlC:os:
Cremes de beleza, inclusive com geJ!i01 real de
_ abelha: Cremes. e loções tônicns . o • • • • • • • • ,

08.00
09.00
10.00

Preparados anti-solarcs, excc-to os bronze01doreS •.
Preparados bronzeadores ••• o • ·-· • • • • • • • • • • o o • • o. o .
Batom. mesmo cremoso ou liquido, e brilho p:1ra

TI
TI

11.00

os l:ibios ········•oo•·•··o••oo••······••o•••o•••o•
Pó-de-arroz, mesmo compacto ••. ~ ••••.•••.•..

12.00
l3.C·J

R'.!;""t:J7le-~mo cremoso ou liquido ...•...........
~~.:-:-.~:: -i'~.:-'.!. c!J:..:i-::, l::ipis para scbr~cclhÕ.s, deli-

"45
45
45

0 :. • • • •

o • • •-

- ~ea,àoies P.ara olhos e rímel ..._...... ~: .......... ..
14.00 • Dçsodorantes:
14.01 Sob forma liquida •• o o • • • • o • • • • • • • • • ___ • • ~· • • • • • • •
.14.99 Ou::t.lquer outro .••.•.•.•. 0.~
.15.00 Tinturas c descolorantes para cabelo .. ..
16.00 l..:lquê e outros fixadores parà o cabelo : ••• o. o •• o

..... .-·................ .
o ...... :

77

TI
lO
10

TI
70

.
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17.00
18.00
18.01
18.02
18.09

19.00

Depilatórios ~ .......... ·-·- ...................... ·- ......... ·-· .... .. .
Preparados para manicuro c pedicuro:
Esmaltes para unhas ........... ;. ....... ........... ••• ...
Pós pôlra unh.as .. .. .. • • • • ..... .. .. • ... .. .............................. •
Qualquer outro ............ ~ ••• :-.................. ....
Outros cosméticos ..... .-..... .. .. • .. .. .. • .. .. . .. . .. • • • • .. .. . .
C -

77
70
77
77
77

Produtos de tóueador:

20.00

Dentifrícios e outrás weparações para liigiene
bucal e limpeza dos dentes -· ..... ~-··. ...... ...........

21.00

Pós e cremes para facilitar a aderência de clentaduras .......................... ·........... .;., •••••••• ... • ........

10

22.00

Xampus, p:!Csmo com propried:~.des te:rap~tica.s ou
profiláticas .......................-•••• ~- •••• •••••• •••
Creme! -para barbear. contendo ou não sabão • • • • ~
Loções pata após barbear • • • . .•• ••• • • • •• •• • • •• .
Talco e poh·Hho, con{ou sem p·crfume •••••• •• •
Dissolventes _de e.s~aJte para unhas ••.•••••.• ~·
Preparadõs para animais (xampus, bânhos, etc.)
Outros produtos de toucador .••••

10
20
77
]0
77
77
77

23.00
24.00

25.00
26.00
27.00
28.00

40 , . . . . . . . . . .

D - Deso~orlzintc.s de ambJentcs:
29.00 De5od.o:iz.::mtes de ambíen:.c:s, perfumados ou Dolo:
29.01 Apresentado cm recipiente aerossol • • . • • .......
29.99 -<i:.:::üquer outro ••••••••••••••••••••••••••• ~.......
E 33.()6

Sãbado 17

Jn.on

~'(~uo:-

De- C:lrlC!:::l ·-· ••••••••••••••••• o....... o...........
De f1.or de ]!~õr.:~::;.jejm ·······~·······---·······-···-··
Dt: ham:~ml:üs ·········-···························
De Jo~:-o-ccreja ••••••.•••.•.• ~·················-···
De rncliss::t •..••• : ••••••.•.•.•••••••.. :............

30.03
30.0l

30.05
30.0ó

30.07
30.~9~

77
71

A,Du:L.S dcsl...il.;u!.l!.l aroc.oifica:s t: ~oluçõc.s :~;,!uo
.sa.s de óleos c.ssc.nclals, %!lesmo .mcdlc:ln.al.s:

30.01

30.02

lU

dc... :iJ.:Jd;~.s :lromoWc.::ts c suJuçõcs .::tquos.::t_S de
óleos essenciais, mesmo r.:cdkin:Us:

De Quin3

·····-~·-··················~·-·····-·····

D~ r!=ls~ .·:.~~---~····.•····,··•••.: •• '""''''""··••·····
Ou:L!qucr úOJEr.::t. ............................. ~~---·

bO

60.
W

60
60
60_

6:t
tO

CAPtTULO 87

\'dculos automó\'eis, tr:ltores, motocic-los (motocicl..:t::~. motoueta..s
e scmclbanlc:s), \'tlodpcdcs (b;c:Jclctas, triciclos. c :;.cmcl.h..::t.ntc.s.)
e outro' veículos u:n-e5ITCS:.

Not.u:
(87-J) Entendem-se por tr.::t.tores~ :no sentido do presente c~pftulo, os
veículos m-otores. c~sencJ:~.lmentc concebidos :p:::~.ra pux:~.r ou empu-rrar instrumentos, vcfc:ulos oú ergas, mesmo que apr~tem -certos dispositivos
aceuórJos que permit:;~.m o transporte de ferrament:~.s, .5crnentcs, adubos,
ttc., rel:~.don:~.dos com seu u~o principal.
·

(S7:2) Os chassis de

vc!culc.~

nutomóveis, com motor c cabina, classifi·

c.m·sc na posiç:i.o 87.02 c n3o ; •.:a &7.o.l.
(Si·3) A posição' 87.10 não compreende os velocípedes para crhmç:1s que
não s\':jam construídos .à m::mcira dos modelos usuriis p::tTa :~.duhos, nem os
que :cão tenham rolameotos de esferas; esteS. anigos classiric::un·SC na

posição

~7.01.

Not:u: complemenW·cs (NC):
NC (87-1) Entende-se por •trã.tor escavo-canc:,s::~dor• ou •escavo-carregador• a m:iquina formada pelo acoplamento de equipamento froot.::t.l do código
84.23..02.15 na unid:~odc tratora do Código ·87.01.09,00, cuja ciás-sificaÇão de\'erâ
ser efetuada separadamente, isto é: a unid~de tratora no código 87.01.09.00
e o equipamento frontal no c&iigÓ S4.23.02.15. A .. unidade trn.tora• espcci:ümente construfda, :~.dapt::~cb. ou rcforç.oda p:~.r.:L--reccbcr o equipamento do
código 84.23.0~.15, -~t_::ss~fic~·~e ~ ~.:E!E:; ~-o -~d~go 87.(!! .09~QO· . _ _ , _
}.:C (é7-2)_ Para deito de. cl.•ssíric;-~c;:io dos vcicl!lO!: de fabricaç-5o n::!.cionai na subposiçii.o 87.02.01.00, seTa considerada a potC:·ncia bruta do molar.
em cavalos-vapor (c.v.), expressa de acordo com :.s prescriÇões cslabclcddas
pela Norma NB-130 da Associação B-rosileira~ de Nõrmas Tl!cnicas (ABNT).
NC (87-3)" Fic2--reauzidã-Paiã 5% ã aliquoi.::t. do lPJ incidente sobre os
produtos das subposiçõCs 87.05.06.00, 87.06.01.00 a 81.06.19.00, 87.06.21.00 o
87.06.99.00~ qUando esteS" produtos se destinem aos vcfculos das po:>ições
87.01, 87.03 e 87.14. c das subposiçõcs 87.02.03.00 a 87.02.99.00._ [Redação dada
pelo Decreto n.• 90.815, de 16/1/1985.)
NC (87-4) Os veículos automóveis, de carga, de carroçaria tipo •turg;;:o•.
da posição 87.02, para fins de incidência do IPI, dassiricam-se:
a) no item 87.02.03.02, quando de C(l.pi'cidade superiOr -ã. -2.000 kg de
carga útil, ou de peso bruto igual ou superior a 4.200 kg:
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,,
bY .no item 87.02.03.03, qu~ndo, embo~ montados sobre chassis de
<:aminb5o, tiverem cap:lcid~de de Cõlrga úlil de alé 2.000 kg e peso bruto at~
4~0Qkg.

NC (87-5) Ficam reduzidas a D% as alfquotas incidentes s;obre os vQculos automóveis classifi~dos _J'l.OS códigos- 87.02:01.99, 87.02.03.00~ '87.02.04.03
.... i ,s7.o~:o4..,99, 87.03.oô.oo:. 87.04.00.00 e 87.07.00.00, xnovidos pO! motor _cléttico.
- NC (87-6) Fica elevada pa~ 25% a a.lfquota · do IPI incidente sobre
veículos movidos a_ óleo diesel, classificados no c·ódigo 87.02,;03,03, cxccto
aq~le;> com t~ão nas quatro rqdas.
Nc {87-7) Ficâm ,reduzidas para lOo/o as alíquotas do IPI incidentes
sobre os -veículos rno\•idos a álcool, classi[k:idos nos códigos 87.02.03.03~
• ~81.02.04.09 e S7.02~04.IO. CRedação dada pelo Decretou: 90.815. de 16/1/19$5.]
NC (ô?·B) Ficam r~uzid::ts de .60~& (sessenta por cento) AS aliquotas do
!PI i.qddc::ltcs SJ?bro_os __ ,•e!culos dos._có4igos 87.02.01.01 e 87.02.01.03 quôi.Jldo
espCcific;ãW~te -~o;:1strulõos ou adaptados para petr.litir sua utilizaç5o :por
paraplé,eicos ou outros portadores de deficiêndõl.S f!s.icas motor:~.s que os
i.I;opossibilit~- ~ conduzir ve!culos comuns.
Allquota

CódiED

-~'?.. Poali1:o :~!lr._~çlo

n.oz

03.04

Veículo especial p:'lrn tr·ansporle de lixo, mesmo

.re.os

,SOm dispo~iliVOS ele cnrsn, ~mpilh:unC'nlo, C'tC.....

03.99
. 04.00
04.01
04Jl2
04.03
04.04

"J.'ntusporl:t(tcr nwluri1..··t"I.Jo lipo ~õt.unps•, õc cons·
trução-- espeCial p~ serviço pesado, destinado õlr>
tr.a.nspor'c de minérios. pedr.u, terras com pedras
.e materlnis semell,antes, que não se identüiquc
__ como ~Dh5o bas~õ!Jlte do tipo comerc:i:;U ou
Comurii :ld::1plltdo ou reforçadO (cnminh5o fora.
-de-estrada) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Veículos eo:lctivos. veículo·s especiais c outros vcl·
culos a.uro:n6veis:
Onibus, mesmo articulados. inclusive el~uic:os.
-=- com capacidade acima de 20 passageiros ••• : • ••
Onibus csp~_ei::Ll p::li';l transporte de pass:J.géiros
cm pistas de aeroportos ......................... : •
Onibus-Jcito. com opacidade at~ 20 passageiros ••
Microôtübus. com capacidade de 15 a 20 pass3-o

gciros ····························•····~····~····
Ambul!mcia
····································
Ca.."'l''' funert...""io .•• ~ ••.•••••••••••. _..L···-··········
(;;.07 Cano celular •••••••••..• , ........................ .
el.OS Automóveis com trés rodas ..................... .
04.09 Jipes com traç!o cm duas rodas, co·m ou sem ~
lia para tr3llSD'l.iss5.o de força ••••••••••••••••.••
()1.10 J1pes eom truç5o na.s qutttro todõ:l$, com ou sem
polia p3.ra tmns:nissão de força. ••••••••••••••••
04.11 Carro-forte para transporte d.: valores .......... .
!)1.!19 Qual9uer outro ••••••••••••••••••.••••••••••••.•.••
05.00 Velculos da subpos;po ll7.02.0I.OQ. CKD ("eemp1.,.
tcly knocl::ed down•), mesmo incompletos:.
05.01 Dos itens 87.02.01.01 c 87.02.01.03 ................ .
05.02 Dos itens 87.02.01.02 e 87.02,0!.61 ••••••••••-••• , ••
05.03 Do jton 87.02.0).05 ................................. .
05.Q4 :Qo __ item &7..02.01.0§_ ................. ~~··· ...... .
05.99 Do iten1 87.02.01.99 .............................. .
06.00- Veicules da sU.bposi~o 87.02.02.00. CKD (•eomplot.cJy knock.:d down ..), mesmo jneomplctos .•••••••
07.00 Veículos da a:ubposiç5o 87.02.03.00, CKD c•c:omplctely knocked down•), mesmo incompletos:
07.01 Do item "87.02.03.01 ••••••••••••••••••••••••••••• ;
07.02 Do item. 87.02.03.02 , ............................ .
.07.03 Do hem. -87..02.03.03 •••••.••••••••. ~ .........~ •••••
07.04 Po item 1!7.02.03.01 ••••••••••••••••••••••••••••••
07_.05 Do Jt<= 87.02.03.05 • , •••••••••••••••••••••••••••
07.!19 Do ltezxt 87.02.03.99 ••••. , ••••••••••• , ••••••••••
04:os

c..:.c\J

Z7.0l

00.00

01.03
01.01

01.99

02.00
03.00

12

10

12

o.

o

o
o
12
12

12

u

12
12

12
l2
32

37
32

37
32-

37

s

s

16
12
lO
12

Tntores, !Dc:hulv.e os lrarôrcs-EUlncbos:
Tr.:1torcs pal'::l scml·rcboqucs (caminhriL'~··Ir~loi'es):
Camin,hio-lro!~or, de consiJ'U_çlio cs.pc_ci:..l r·o.~rà st:r·
viço pes:~do. dest.inad~ a_t~b;JlhQs \:'incu~;,Co~ _4iretamente àõ tf-~Sponc de nllnúios. ped!::,s, tc:Ir.u.
com _p~dras e materiais semelhantes, que nio se
identifique como Q.lllÍJ:lhfi.o-trator do tipo comer· ·
clal ou Comum adaptado ou reforçado .... : •• ~ •. Isento
Qualquer outro ········~·-:•·······_;•••..•..•• .-•• _ Isento
Microtratores de rodas (<. rodas)~ para horticultura
Isento
e agricultu%11 •• ~;. ••••••• , ........................ • •
'Tratares de 2 rod.a.s (cultivadores ;rnotoruados),
põira horticultura e agricultura ...•.•....•.•••••.• Isento
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04.00
05.00
06.00
OUIO
OB.OO
05<.00--.

Tratores agrlcol;u de

!19.00
00.00

01.00

01.01

Ol.!l2

Ol.o3
01.04

Ol.ll.l
OI.IJ6

rodas ................... ,_ Isento
Isento

"l'ra~ores rodoviários de 2 rodas ··•:·············

Tratares rodoviários d.e 4 rodas • • • • • . . . .•• .. • • •
Trntorcs florestais de 4_rodas ········~·--·~-·- -·--

lsento .
Isento

••• ,. •••••••••• -· •••••••••• -- ·-· •••

Outros ·················~··········.-·············
Veículos automóveis com motor de qu.nlqucr tlpo,
para o transporte de pessoas ou de merc.adol'Ú\5
(inclusive os automóveis de corrlda e 6:úbus el~trlcos):
Automóveis de passageiros. inclusive o~ de esporte; cam.ionetas de passageiros; _c::amiODI!:.:.~ de uso
misto tipo •sedan•, utilitârio, veraneio~ .furgão c

outras camionetas de mo misto:
Com motor a gasolina ~t~ 100 c.. v. (100 H. P.) de po-tlncia bruta (SAB) ....................... _..•••.••
Com motor a gasolina acima de 100 c. v. (100- H. P.)
de' potêncin. bruta (SAs-) ··~·····~·············· ..
Com motor a âlcool a~ 100 c. v. (100 H. P.) de pi>
l!ncia bruta (SAE) ............................ ..
Com motor a álcool acima de IDO C. v. qoo H. P.)
de poti!Dcia bruta (SA:E) ............... : • ••••••••
Com motor a diesel até 100 c. v. (100 H. P.) de
potência bruta (SAE) ............................. .
Com motor :n diesel acima de 100 c. v. (]00 H. P.)
de potência bruta (SAE) •••••••••••••••••••••••
f)u;:~lqucr outro ···············-······-····•······
Automóveis cspeclâis para corrida •.••..••••••..
Vdculcs de carga~
Caminhão, pesando a L~ 4.000 kg ................ .
CaJ;tinbão, pcsa!ldo aéima de 4.000 kg ••••••••••••
Camionetas, furgões, pid::-ups • c sc::::nc:lh:i.utcs ••

33
38

33

32
37

40

01.99

02.00
03.00
03.01
03.D2
03.03

Isento
Isento

Tratares de esteiras -··...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ I_scntO
Unld:u!cs ti'.o::.o!"as de rodas para tra!orl!s cscavCF..c.a.rreg:LCOrcS

17.11%

~
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32
37
5
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SEÇ.I.O XIX
AIL\L'-5 E !.I'U!>:IÇõES
CAPITULO 93

Annu e munJçõcs
Notas:
(93--1) O presente cprtuJo n5o C'Onlprccnde:
a) :lS espoletas ou fulmin:mtcs e dpsulõ3.s fulmin.:mtes, os delon:u!ore'•
os fotuetes de sjnalizaç5o ou :ii'ltip-"r~ni?.o e outros artigos do capitulo 36;
b) as partes-e taccssórios dt" uso St"TólJ, no sentido d::a nota XV-2 da stç!io
XV, de metilis comum; (scç!l.o :XV) c os :mis:os sc~clh::antcs de matérias
plástic.u arEifid:J.is (que se cln~sificom ueratmcntc na posiç-5o 39,07):
c) os carros de comb::ate c ::automó\"cis blind:tdos (posição 87.08);
d) as lu.netas telescópicns c oulros 'Hs;.tositivos ópticos, s::~lvo quando
vierem moDtados nas armas ou, quando não montados, se nprcsentem Colu
as 3.J!na.s a que se destinem (cop!tulo 90);
· ·

c) a:s bestas, arcos c flechas p::ar:l tiro, :tS armas embol:iodas. pa.ra
esgrima c as arwas que tenh::t.m o e::t.rátcr de brinquedo (capitulo 97}:
f) as ann~ e munições que tenham o c:arátcr de objetos de coleçlo ou
de Dlltiguidade (posições 99.05 ou !>9.06).
(93-2) No sentido d:1 posição 93.07, a expressão •p:1rtcs e peças separ:l·
das• Dão abrang.e os :~;p:n-elhos de rádio ou de radar utilizados em detci"plina•
dos foguetes~ da posição 85.15.
(93-3) Os estojos, esc:rinio.s ou rec~ptáculos scmc:Iha.ntes, que se apresentem com os artigos do prescnLe capitulo a que 5áo destinados e com os
quais 5áo .nOnnnlmcnte vendidos. cJassifjc:ml..se com os referidos artigos.
Apresentados isolada.m~ntc, sccuc:m 5CL1 próprio regime.

.....

·código

J.ferc:ndorln

AUquoza

JrealwJ.o Subl)l)slçlo

A.rmaa b11LDCU (u.brca:, apadas, balozwetu, ele.).
.suas partes sepu:a.cb.S e balnhu:
01.00 Armas brancas:
01.01
Ad:~~ga, fado e pUnb:ll .• ~·~··········~···········
Ol.D2 E-spada, espadim, florete. sabre e semelhante ..... .
01.99 Qualquer outra ................................ , ...... .
Ol.Oil Partes .separadas ................................ ~ ••••••
03.00 Bal&has ..........................................
00.00 R.ev6Jvel"C5 e pblo1..:
QI.OO Revólveres ........... __ .............................. .
02.00 Pis[olas •.••• ~~··········~···············--·~~··~·
00.00

•s
•s

•s
45
45
45
-4.5

1244 Sábado 17

Maiodel986

A.rmas ele icem. ·(com aoeÇão

00.00

93.e-J

01.00

0.2.00
!19.00
93.D5

00.00

93.o<i

00.00

01.00
02.00
03.00

93.01

00.00

01.00
01.01

01.99
!19.00

·ex•

"ultim~ C~~i;são que o d~ve apreciar, nãO recebeu pare-

dU da.uinC.c!Ú

=poriçõa 93.01 •. 93.02) •••••••••••••••••••••••••
Armas de fQS'O (cow c:úXçlo du c::laAlnCadiu

cer no prazo regimentaL
Sala das Sessões, 16 de maio de 1986. -·Lenofr Vargas.

JlU

pod~ 93.02 ~ 93.D3l. .bclush·e os anc!.alos umeIh:mt" ~ue utliJ:l:::ll:o a dcfl3_~ç!io da p6h"'nt, bis
cc?z:oo ;iistC.b.s ~-!o,:uc_tc:s, pistolu c rn·ólvcrc.a:
dctó!l!l:lorcs; ~nl:lõe.5 8nt!gnu::.i.zo, callbõcs bnç:a.
~n.rnLS. etc.:
Pi,c.tc-las de !Irpli~ção- •.. _._................2.~ .... :-•• ,,.
~r~binas, espinga~d-~ ~~~;=:l.!l::mtC~~ ~.ara_ caça ••. ·

u:ros

COMUNICAÇÃO
BraSflia, 16 de maio de 1986
Exih' Si.
Senad_Or ·JoSê Fragelli
DD. -Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
ComuniCo a Vossa Excelência, para fins regimentais,
que me fifiei ao Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, em virtude da minha candidatura a ViceGovernador do Estado de Sergipe e da legislação vig"entC
exigir que sCJam do mesmo Partido os candidatos a cargos majoritários.
Valho-:me da oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência os meus· protestos de alta estima e distinta
consideração. - Passos Pôrto.

lO
~,

········~···~·······•·····~··············

<5

OU:tr:t.s an:riás (Inclusive c.spln,g~rdas, U.rahlr.AS c
pistolas, ~e mola, de ar- COmprl.ci!do Ou de g:is) ••.•
Partes e peça:!O scpar:1das de :lr.=.b.s, com exc.cção
d<LS comprccc.dl~~s _na pOsiç~o !:'3.01 (Inclush•c 0$ .
esbosos de c.:m.os de ar.cas de fenO):
·
-

D3.s ermas. cop:p!'ec:rididas na pvsiç~o 93.02 ••••
D.:!.S .um:u compreendidas n_a po~!~o 9~.03 ••..••
Das arrn:tS co:npreenWdas n:~.s - põslções 93.0.: e
93.05
-Projéteb ·; -~~;~: blcl~iÇ~-~- ~; ·;~~-;~
pcç2s .scp3rada5. !ndusivc os ~,:::.1otes1 chumbo de
caça e bucbas p:~.r:a. ariuehos: - M:.:.r.:ições de c3ça e esporte:
Canuchos de chumbo , ....•..... ~-·· .••••..•.••••.
O.uüqucr outra •..••..•. •
Outros •••• : •• ~····························· .........
c~nuchos de g?a1quer espécie, sCm projétil,
CCIO p.:tra c;,ça ~-esporte ...... _. .._.--.--.-;~--~···-·· .

DECRETO~LEI N' 356,
DE 15 DE AGOSTO DE 1968

Estende benefícios do Decreto-lei n"' 288, de 28-2-67, a área da Amazônia Ocidental e dá outras providências.
Art. 19 Ficam estendidos às áreas pioneíras, zonas
de fronteira e outras localidades da Amazônia Ocidental
fa:vores fiscais. concedidos pelo Decreto-lei n9 288, de 28
de fevereiro de 1967 e seu regulamento aos bens e mercadorias recebidos, oriundos, beneficiados só fabricados
Óa Zona Francã de Manaus, para utilizaçãO e cOnSUmO
interno naquelas áreas.
__
§ 19 A Amazônia Ocidental é constituida Pela ãrea
abrangida pelos Estados do Amazonas e Acre e os Territórios Federais de Rondônia e Roraima, consrclnte-õ es-tabelecido no § 49 do artigo 19 do Decreto n"' 291, de 28
de fevereiro de 1967.
§ 29 As áreas, il.ovas e localidade de que trata este artigo serão ítxadas por decreto, mediante proposição conjunta dos Ministérios do Interior, __F~nd3. e Planejamento e COOrdenação GeraL
- -Art. 29 O -beneficío daS -insenções fiscais p·revistas
nete decreto-lei quanto à mercadorias estrangelra·s,
aplicar-se-á a gêneros de primeira neCeSSidade e bens de
consumo e produção, a seguir enumerados:
a) motores__ marítimos de centro e de popa, seus aces----sórios, pertinces- e peças;
b) máquinas e impleme_ntos agr~colas, rodoviárias,
industriaís e Pes(jueiros, suas peças so6ressalentes, inclusive os anzóis e outros utensílios p3rii pesca, exclusive os --explosivos e produtos utilizáveis em sua fabricação;
c) materiais básicas de construção inclusive, os de _
cobertura;
d) gêneros alimentícios e medicamentos de primcifã.
necessidade. _
Parágrafo úiiico. Mediante portaria interrriinísti:Ilal,
_na jurisdição dos Ministros da Fazenda, do Interior e do
Plan~amento e Coordenação Geral, será orgailizada a
pauta, com vigência semestral, dos produtos e bens a serem comercializados com os benefícios instituídos neste
decreto-lei.
Art. 39 A saída da Zona Franca de Manaus dos arti~
gos isentos nos termos deste decreto-lei far-se-â obrigatoriamente, através de despacho livre, processado na Alfândega de Manaus, quer se trate de mercadoria naciQnal ou de procedência estrangeira.
- Art. 49 A Alfândega de Manaus, em colaboração
com a Superintendência da _Zona franca de Mana~
(SUFRAMA), manterá estatística atualízada sobre as
entradas e saídas das mercadorias nacionais e estrangei-

A

• • • LO

••••••••••••••••••
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ras; na referida Zona Franca, e exercerão, conjuntamente c.(fm _o Departamento de Rendas Internas o controle e

a fisclilização da destinação dos bens agrangidos pelas ·
franquias deste decreto-lei.
Art. 5"' A SUFRAMA, em convênio com a_ Fundação Instituto_ Brasileiro de_Geografia e EstatísticaIBGE- e que poderá conta com a participação do Estado do Amazonas, adotará sistema eficaz e atualizado
para avaliação dos resultados do funcionamento da
Zoria Franca de Manaus, com vistas ao desenvolvimento
auto-sustentãvel da Amazônia Ocidental.
-Art. ·69 Os favores previstos neste. decreto~ lei soffien-_
re entrarão em vi_gor se observado, no que couber, o dispcisto no inciSo 1 do artigo 49 do Decreto--leín9 2S8;0e
28 de fevereiro de 1967.
- -Art. 79 Este decreto-lei, que-serã Sub~etido ao cO~
gressq NaciOnal. nos termos do parágrafo único do artigQ 58.,_ da C:onstituição entnirá em vigor na data de sua
publicação, revpgadas as disposições erri contrário --A.
COSTA E SILVA, Presidente da República.

(Às Comissões· de Constituição e Justiça, de Assuntos Regionais, de Economia e de Financas.)

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO

N9 94, de 1986
Sr. Presidente:
_
Requeiro, nõs tf::rmos do a~t. 282 do Regi_n_1ento Inter__
__
no, a anexação dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n9 49, de_ 1983· e
-Projeto de Lei do Senado n9 118, de -19&3.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1986. -Alberto Silva,
Presi_dente da Comissãõ de Legislação Sociãl.
REQUERIMENTO
N"' 95, de 1986
Si-. Presidente:
_
RequeirO -a V, Ex•, n?S t~os do art. _279-, -Ii, c, 4,
combinado com o-art. 195, I, do Regimento Interno, que
submete à deliberação do plenário a.iriCiusão, em Ordem
do Dia, do Projeto de Resolução n9 16,--dC-1985~ de ritinha aut.oria e de outros Senhores Senadores, que "concede aos ex-Senadores da República o difeífo de Utilização
d?s s~iços técnico-asSistenciais do Senado FedC:nil cí_ ue
dtscrtmma, e dá outras providência.s". que.•. distiibu1do- à

~

PB. Pro-

_nuncia á.seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-

~~

dores:
Imaginei, com a promulgação, pelo Congresso Nacional, da Emenda João Calmon, que vinculou 13% da riceita tributária federal para o custeio dos investimentos
em Educação, que teríamos recursos maiores para atender à grande demanda financeira das universidades brasileiras.
Entretanto, a jplgar pelo que vem ocorrendo na Paraíba, sinto dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que tal
não vem acontecendo. As paralizações na Universidade
Federal da Paraíba e na Universidade Regional de Campina Grande- mantida por uma Fundação_da Municipalidade - sucedem-se quase diariamente, em face das
reivindicações não atendidas, dos corpos docentes ediscente daquelas Instituições de ensino superior.
-=-::__No que tange ã Universidade Federal da Paraíba, tivemos um pleito recente, relacionado com a réforma do
H"ospital Universitário. Graças a Deus, depois da minha
inte!ferência com9 Seriador da República, junto ao Sr.
Ministro da Educação, conseguimos uma liberação de
cerca de 3 milhões e 500 mil cruzados para atender às
obras daquele Hospital. Porém, logo em seguida, emergiu a crise dos restaurantes universitários,-Cis que a Universidade Federal da Paraíba é, senão a maior, uma das
maiores do Brasil, possuindo sete campos, um na Capital
e seis no interior do Estado, com um aluna to dep1ilhares
e milhares de estudantes de todos os recantos do Nordes- te. Esses restaurantes universitãríos serviam diariamente
cerca de 5.200 refeições, sendo que dois deles, por serem
lo_calizados em campus do interior, no caso, Areia e Ba-naneiras, atendiam a três refeições diárias, - café da
-manhã, almoço e jantar.
O Sr. Reitor da Universidade Federal da Paraíba, o
competente Professor José Jackson de Carvalho, num esforço titânico, consegíu reduzir essas refeições para trêS
mil apenas, evitando que comparecessem aos restaurantes professores, funcionários e estudantes abastados. Fi-~car~:rif,-::-então, as refeíções adstritas a três mil, e exclusivamente distribuídas a estudantes absolutamente carentes de recursoS financeiros.
Faço esta expOsição para dizer que a tese do Ministériti" da Educação, segundo a qual o MEC não deve alocar recurso_s diretos do seu orçamento para o custeio de
resta!lrf:lntes universitários, tendo em vista que a Universidade Federaljã é gratuita, e, portail.to, a alimentação é
um privilégio; no caso da minha sofrida Região NordeS~
~- te__brasileira isso não pOde prevalecer, porque realmente
os estudantes, que prOCUfam alimentação nesses restaurantes, são totalmente carentes, pois o Nordeste cresce
cada dia mais em Pobreza absoluta.
· Levantei esta questão -ao Sr. Ministro da Educação,
Senador Jorge Bornhausen, em quem encontrei uma
grand_e sen~ibilidade para esse problema de natureza social. Fi~- lhe sentir que teria o MEC de abrir uma exCeção
para o atendimento dos restaurantes universitários do
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dos problemas mais graves, é realmente motivo de_grave
Nordeste, tendo em vista a necessidade d'os estudantes
reflexão de todos nós Parlamentares e Legisladores. _
carentes. S. Ex~, de pronto, resolveu atender, pelo menos
Deixo, portanto, registrado, o meu apelo ão Senhor
indirctamente, o problema dos restaurantes universi~
Presidente çla R_epública e ao Sr. Ministro da Educação,
tários, solicitando ao Sr. Reitor da Universidade Federal
para que procurem aplicar mais raciOnalmenteos_recurda Parru"ba preparasse projetos para produzir alimentos
sOS dO orçamento do Ministério da Educação para a menos campos de Ban<~:neiras, A~-ia~ e ~iu João Pessoa.
lhoria, a modernização e a expansão das universidades
Além- disso, levei ao Senhor Presidente da República,
federais brasileiras.
José Samey, um apelo, em meu nome e da Bancada do
Efã o que tinha a dizer, Sr. Prt!Sidente. _(Muito.bem!)
PMDB no Congresso Nacional, para que Sua Excelência
considerasse a possibilidade de- distribuir· r~cursos do
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MUFINSOCIAL- que foí criaao pãra atCnder aos setores
RILO BADARÕ NA SESSÀO DE 13-5-&ó E QUE,
de educação,-saúde e alimeittação popular-, como soENTREGUE
À REVISÀO DO -ORADOR; SERIA
corro emergetJCial. aos Restaurantes UniversitáriOs da
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Paraíba, para que sua reabertura se efetivasse no menor
prazo possível.
_
- 0--SR. MURIW BADARÚ (PDS -MG. -Pronuncia
Sr. Presidente, Srs. Senador:es, a crise chegou a tal
o seguinte discurso.) - Sr. Presidc::n!e, Srs. Senadores:
ponto que -alguns estudantes em João Pesspa inyadiram
OjOfnal O Globo, do último domingo, publica interesa própria Sede da R~ito_rfã d~ Universidade Federal dª
sante editorial, subordinado ao título "A cigariiCe partiParaíba~ Essa invasão_ só foi suSpensa. mediante uma me---dária"-, Ê esse editorial que serve de-insPiraçãO e mote às
dida judicial, encaminhada pelo Sr. Reitor ã Justiça Fe-palavras que neste momento irei pronunciar, não tãnto,
deral.
Sr_ Presidente, para exprobar a conduta daqueles que,
Quero crer que este meu apelo ao Serihor Presidente
porventura se sentindo em situação desconfortável denda República será oportunamente atendido, pp_rque os
tro dos seus partidos, os abandonaram, até porque, polírecursos do FINSOCIAL, geridos pelo Banco Nacionªl
tico militante há longos anos, co·nsidero que devo ter
do Desenvolvimento Econômico e Social, existem para
uma atitude i~dulgente para com eles. Mas creio que estanto. É tão importante distribuir cestas de alimentação
ses epÍsó.dios merecem uma consideração do ponto de às populações carentes das periferias das grandes cidades
vista institucionaL' Curiosamente, quem usou esta excomo aos estudantes carentes das UniVerSidades. Sendo
pressão "ciganice partidária" foi o Deputado Ulysses
que, no caso das cestas de: alimentação, aproveito a
Guimarães, Presidente do PMDB, o maior Partido do
oportunidade para denunciar ao Sr. Ministro da· Saúde
Ociderite, SUOstituindo o velho PDS e a velha ARENA.
- a autoridade encarregada de supervisioná-las - qUe
Ciganice irresponsável é a expressão do Presidente do
estão havendo muitas distorções na sua- distribuição,
PMDB, porque talvez, como_nenhum outro, depois de
prii1CiPalmente no- Nordeste brasileiro, onde o cli~ntelis
:ter prestado à democracia do Brasil o mais relevante dos
mo eleitoral campeia semPre, sobretUdo nos anos em que
-s-erviços, enfrentando ã.s trincheiras da luta democrática,
se displltain eleições_. __ _ _ ~
__
__ _
--aqui e aco"Jã Vencendo os percalços de quem se encontra
Quanto à Universidade Regional do Norde$te, sedi_a-na Oposiç-ãO,-Talvez-põr i_sso lnes-mo, com a sua-aguda
da em Campiila Grande-:- Fundação cri:1da pela .Prefei-sensibilidade para os fenômenos políticos, o Presidente
tura Municipal deCainpina Grãnde -.!lcolh~ um aluna:
Ulysses "Guimarães sente no Cerne, na coluna vertebral
to de mais 7 mil universitários- de todos os recantos do
_do seu Partido, a presença desse carcinoma_que deteriora
Nordeste brasileiro, possuindo váriOs CursOs. E hoje.éSe consome as estruturas do seu partido e de todas as c
tão na mesa do Sr. Ministro da Eduéação três pleito~ que
agremiações_ partidárias brasiteiras.
_
reputo da maior importânci~ para Aêfriela Instituição de
O Brasil, não é de hoje, provavelmente ao tempo do II
ensino superior.
- ·
Império, vive uma vida partidária artifichif e quase Se!llo primeiro-aelis é uin auxílio de e_mergência._da orpre em movimentOs pendUlares que agOra se caracteridem de2 milhões de cruzados, para possibilitar a próp!ia
zam pela saída de um quadro de bipartidarism,.o .. à oumanutenç!o_cia_ Unive~siãade,-Sendo_ que já consegui
. trance" para o poli e o multipartidarismo levado quase
com o Sr. MinistrO da Educãção a liberação da parcela
ao absurdo e ao exagero. Saímos de uma fidelidade ex
de 1 milhão de cruzados, ficand_o o restante para depois
cathedr~, determin~da pel~ Constituição, único_ ·camido dia 14 do corrente mês.
___ _ _ -·-~
..
hho,-única vt"a enContrada pe"íõ Constituinte revoludo~
Outro pleito é a incorporaçãó à COAÇJRI; órgão_ do
nário para agregar em torno de si apoio e sustentação
Ministério da Educação, da Escola Técnfca Agrícola de
partidária de estruturas notoriamente artificiais, a UIJ!a.
Lagoa Seca. uma Escola de ensino médio, e que não tem
infidelidade sistemátícB., -diria, ---aespUdorada; mCsmo,
mais condições de ser mantida pela Universidade Regionum espetáculo que em nada engrandece os políticos e
nal ào Nordeste, de vez que o Prefeito de ·cãmPina
transforma os partidos em meros arremedos de organiGrande não possui verba j)i-óPfia, no seu orç-amento,
zações partidárias.
-para manter essa Instituição.
- - - Terá_s_i~o a Rivolu_cão o período em· que muitos acerPor último, um outro pleito, que é dos m~ iffiflortaritos se praticaram no 1-'aís. Mas dentre os erros, dentre os
tes, é o da incorporação à Universidade Federal da Pae:quívoCos de nlaior monta, a exÍinção dos velhos partinuôa da área _de saúd~ da Universidade Regf~nal de
-dos foi o _de maior relevo e o quelifãiS ·se- ressaltOu:
Campína Grailde, justamente- a ll).ais O!)~tosa, dq ponto
Não_ foi possível ao legislador revolucionário Criat
de vista finãnCCiro.
-Uin_a_estrutura partidária à altura d_o PSD, da UDN, do
Acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que_o_Miõls~
-- ~B. do PSP etc.... ~
tério da Educação, que es~e ano, CC?m a Emenda João
Calmon, que, como disse inicíalinêrite,:íhe reseivou 13%
-_9 ~r. Oct~vio Cardo~ 7 Do__ PL.
da receita tributária pãra cuSteio _das suas despesas dispondo de cerca de trinta e sete bilhões de cruzados no
O SR. MURILO BADARÓ - Do PL, lembra muito
orçamento vigente-, está em plenas condições da atenbem o Senador Octãvio "CardoSo, partldo.que eXistiu no
Congresso através da figura legendária do Deputado
der não somente a esses pleitos da Paraíba, mas também
das demais Universidades Federais do Brasil, para
Raul Pilla, fiel atê a morte às inspirações do seu programodernizá-las e, sobretudo, adequá-las ao mercado de
ma;exatamente ao contrário do que ~corre hoje quando
trabalho, porque o que mais me entristece, mormente
n_ão existe qualquer propósito de- nenhum político de
quando sou paraninfo ou patrono de uma tunna conpermanecer fiel ao seu programa, à sua bandeira ou à
sua legenda. _
cluinte de curso superior no meu Estado ou em outro Estado da Federação, é ver o festej9 ôe centenas de"alunos
_ ~ Revoluçã9_ ~ 64 criou dois_organismos ou_ duas enconcluintes dos mais diversos cursõs-~õ~ suas resj>ecti_:-- _
tidades que, submetidas às restrições da própria legi_sJaçào autoritária, serviam de pano de fundo à construção
vas famílias. Fica serripfe, dentro de mim, a certeza absoluta de que quase todos não tei'ão condiÇões- de encon~
do processo de edificação das novas instituições biãSiieira~i. Em 1979 para que se completasse wna etapa do crotrar uma oportunidade no mercado de trabalho, justa~
nograma do projeto de abertura, àquela época conduzimente porque há uma defasagem multo grande entre o
do pelo talento, pela inte!ígência, pelo brilho do Senador
número de vagas no mercado de trabalho brasileiro e o
Petrônio Portella, aconteceu a reforma partidária, com a
número daqueles que concluem os vârios cursos nas ünicriação,- prevista em lei, de aproximadamente cinco par_
_
_
vçrsidades.
tido_s e mais extinção da.ARENA e do MOB. Uma espêCreio que eSte; dentro dO-coDúxto sOcial brasileiro em
_cie de busca nos escaninhos d_o passado da antiga legisque se insere o desemprego e o subemprego como uni
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lação votâda pelo Congresso, em lei que teve como relator o satfdoso Senador Tarso· Dutra; um misto do sistema nacional um pouco mesclado com o mecanismo-partidário alemão, o que nos daria a segurança de que, processado dentro do caldeamento natural das disputas eleitorais, em pouco temPo o Brasil se firmaria, as nossas
instituições deriiocrãtícas se assentariam sobre cinco partidos que de certa forma exerceriam essa interme~_iaçào,
absolutamente necessárii;Ociiti'o de um processo democrático.
Lamentavelmente, as âguas turbulentas do período de
transição nos levam, agora, a essa situação. A partír do
momento em que _o Tribunal Superior Eleitoral rompeu _
os diques da fidelidade partidária, temos aí uma constante mutação partidária, uma espécie de nomadismo partidário, que de certa forma encontrou justificativa ao tem-po enr qtiC for'ças pOiíffcliSque se encontravam desmobilizaaasJuntaram-se na busca de um leito natural, na busca do caminho que lev_ou o Lider da Oposição ao Governo, compreensível, resultado de dificuldades visíveis,
riuma estrutura partidária que sofre, que padece desse
atavismo de ontem, como hoje e, certamente, o sc::,râ,
amanhã, incapaz de se constituir, auten-ticamente, em
forças organizadas para servir aos interesses do povo.
O anátema do Senador Holanda Cavalcante, ao tempo do -Império, ao dizer que "nada mais parecido com
um luzia do que um saquarem_a", parece presente, hoje,
na vida partidária brasileira, porque não há nada tão parecido com um pedessista do que um peemedebista ~o
Governo,
De certa maneira. padecemos dessa doença que aflige
o organismo da nessa democracia, que caminha com dificuldades para se constituir" numa estrutura poderosa e
fOrte, exatamente pela falta _de__ org~mizações partidárias
autênticas e bem ol-ganizadas. _
_
Sr. Presidente, õ PDS é o Partjdo que mais sofreu com
iSso~ Era o Partido majoritáriO, iaJ cOmo o PMDB, hoje.
As suas estruturas foram minadas desde o processo de
sucessão Presidencíal, conduzida com rara e notável in,competência dos responsáveis pelo processo: t natural.
cada um de nós, no seu peqúeno universo politico-e pes&Jal, acredite ser detentor de algumas idéias 'que julga as
melhores para o seU Estado, para o Município-Ou-para o
País. E quase sempre ê o -poder local, é o poder regional
que conduz os caminhos da nossa vida política, marcando aqui e acolá os pontos cardeais da nossa atuaçào. Daí
sermos absolut~enteindulgentes no julgamento daque.-les que, muitas vezes premidos por essas necessidades regionais, se vêem com nicessidade çie buscar outras pousacla~-- -~-- -Isso não impede, Sr. Presidente, conquanto queiramos
compreender, conquanto não queiramos julgar, conquanto desejemos ser os mais indulgentes e os m~s generosos na compreensão de todos esses episódios, não·po9-emos_deixar de chamar a atenção- da opi_nião pública
para esse fellômeno_ impresSiominte da vida nacional, em
que os partidos políticos perderam completamente_ ~s
suas características, não tê_m mais_qualquer significado,
não têm cOnteúdo doutrinário, e os que o têm são de tal
forma aprisionados às suas ideologias que, nonnalmente, não compõem o·quadro ortodqxo da via_ democrática.
E js~o está l~vanc{o-_-a, ,um feliômçno novo,jã identificado
))clãS 'pesqÜisas de Opinião públíca, qUando em quase todos os Est.Rdos eleitores cónsultados demonstram a sua
repulsa aÓs partidos políticos, buscando os candidatos
- independentes das siglas a que pertençam e muito mais
jungidos aO~ progl_!l~~ que defendem.
O Sr. Jamil Haddãd -- Pei:mite

V. EX' um aparte?-

O SR. MURILO DADA-Ró -Ouço V. Ex• com mui-

to prazer.
O Sr. Jamil Haddad- Congratulo-me com V. Ex' no
momento em que se pronuncia sobre um assunto ~ respeito do qual já expu~, ~ambém, o meu ponto de vista.
Apenas para ratificar o Que V. Ex• dfz. sabemos nós que
no Estado do Rio de JaneífO, nas últimas eleições, houve
uma-radicalização entre o PDT e o PDS. O PDS conseguiU fazer 2·1 Deputados Estaduais. No momento, não
tem mais nenhum no Estado do Rio de Janeiro. VeJa V.
Ex• que sã9 problemas que se apresentam nos momentos
eleitorais por falta, justamente, de ideologia. Achamos
que a hora dos partidos-ônibus, dos partidos-frente jã
acabou. Achamos que, neste mai:hento, os partidos de-
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Vem se c:onstituir,
organizar dCntrO:de u-núi ídeoTogii.
Acreditamos que, a partir da ConstitUinte, teremos úm
divisor de águas e que poderá propicia~, então, queCã.da
um se coloque dentro do seu pensamento filosóficopolítico. Era este o aparte que eu queria fazer, no momento em que V. Ex~ faz um brilhante discurso a respeito desse assunto polêmico.

-o Sr. AmarJL( Peixoto ~_Ilustre Senador, Q_maior erfo
da RevoluçãO de 1964 fÕijustam-ente- a- extinÇão_dos pã.r- tidos existentes.

Eu me-recordo do diaem que isso ia ser feito, em que o
saudoso Deputado E·rnani Satyro, há pouco desaparecido, que_ era_Presid_ente çl.a UDN e eu Presidente do PSD,
com quem nunca havia falado, nunca havíamos estado ·
juntos, tele~onou-me_de manhã, alarmado com o que ia
O SR. MURILO BADARÚ - Muito obr.!gado:
~ acontecer_.- Sabia que o B'riga.deiro Eduardo Gomes era
O Sr. Octávio CardOso- Pf:fril."ite V. Ex• um aparte?
contra, ia se bater para que isso não se realizasse:. Ma~,
infelizmente, isso Toi feito. Eu tive i lealdade de _dizer a
O SR. MURILO BAD~RO - Com ini.iitõ-prazer~todos os Presidentes do período revolucionário com
qaem tive cantata, que esse tinha sido realmente o granO Sr. Octavio Cardoso - V. Ex•, meu nobre Líder,
de erro da Revolução. V. Ex' se refere a um fato imporaborda um assunto que, penso; é da maior atualidad~!.. e
~a.IJtíssimo, O..que se está passando neste momento é inque deve servir para meditaçãO dos poirtiCos. No meu
·qualificãYel. Eii compreendo,_ em 84 e 85, com Q_s err_os
Estado, no Rio Grande do Sul, felizmente a pesquis~ não cofnet_idqs tanto pelo Governo como pelos dirigentes
indicou a preferênCia por· u-m--em-presário _ou um_ nome
parti<_!:ãi=I()_s, que houvess~ uma modifiçaçãq nos-guadr<:'s
extra-partidãrío, indicou a preferência por um nome parpartidários, que ainda não estavam e ilão estão até hoJe
tidário, o nome, casuatmente, de um colega nosso de~rrerfeitamen!e estabiliza~os. Jyfas o que é Jam,entãvel é
. presentação, o do Senador Pedro Simon. Mas V. Ex• faz
que pessoas_que orupam cargos c)e direçâO-tiQS partidos
um alerta bastante importante para os polítiCos.~ curioestej_am_ negociandO as suas transferênc~as em troca de
so que nós, vivendo sempre dentro de um pa_rtido, ~ veposições.-Eu dei uma entrevi~~a há cerca de um_mês a um
zes fazemOs o jogo daqueles que não gostam, que não
jornal do RiO de Janeiro, dizendo que os políticos tiveamam, que hostilizam os partidos. E chega a ser curioso
ram 20 anos de castigos e não aprenderam a lição. Esse
que os-que permanecem num partido são até tidos como
fato, esse mal-estar, essa modificação rápida nos quateimõsos, como obstinados no erro. São festejados a9uedros, à última hora, quando faltam dois _dias para termiles que trocam de sigla e, como disse V. Ex~. não vêm ao
nar o prazq;.é altamente comprometedora para ·o renocaso julgá-los, cada um tem lá os seus motivos pessoais
me da classe política brasileira. Há políticos que-atê este
ou as suas injunções regionais. Então, os que se sentem
momento_estão oc_upando cargos, têm em suas mãos os
desconfortãveis_ saém. Agora, para os que não se sentilivros do partido e estão esperando que o prazo termine
rem desconfortáveis pei'rilanecem- no partido, não se reno dia 15 de maio para, então, entregai- os livros ao parconhece a nobreza ou a virtude de não quererem abantido. Tudo isso é profundamente lamentável e coloca, em
donar a sua trincheira. Isto que é o contriStador do
- um nível cada vez mais baixo, mais sem conceito a classe
problema, é que os que decidem _permanecer, _saben~o
Qoi_ítica _brasileira, o que é um mal para o Brasil. V. Ext
que o seu partido vai diminuir~ Vai fazer pouco voto, mas
toca_em um assunto da mais alta importância e todos nó~
que confinuam fiel ao seu programa, à sua ideologia, são
devíamos q1e.ditar sobre suaS palavras e termos um pouaté, de certa forma, censurados na I~pre_J"!Sa, com9 se
co..debo.tP---senso: vou dizer mais, um pouco de dignidade
todo o valor poHttco fosse estar do lado_ do ganhador ou
para poderlJlOS corresponder à confiatlça que o povo em
estar do lado _do Governo,· parece-me que ~y:: sentido
nós_,deposif.ou.
deve ser tirado também, das palavras de V. Ex•, da adO Sr. César Cais - Permite V. Exf um aparte?
vertênCia Que fai V. Ex•, inclusive que é da nossa própria
culpa, de políticos; cm-não Valorizando e estrutt1rando
O SR. MURILO BADARÚ- Com muito prazer, pobem as agremiaÇões políticas. Parabenizo V. Ex•, pela
rém permita-me concluir' meu pensamento.
abordagem do assunto 9-ue me parece da maior atualida_Quertª_ ap~qas di~er _qu~ po~C?s ~~mens nesta Casa
· ----de porítica.
têm a autoridade que o Seiiador Amaral Peixoto possui,
autoridade moral e política para pronunciar palavras tão
0 SR. MURILO BAQARÓ_ 7 M~_i~o obrigado a y,
candentes quanto estas. S. Ex•, que presidiu o PSD só o
Ex• creio que é um sentimentO uilânimê, nenhum de .nós
abandonou quando, por força de wn ato institu~ional
pretende que homens públicos de relev.a~~ _s~1!os
que o extinguiu, assiste,- com sua longa experiência, a
Prestados a.o País__eo_c;c_rrem __as ~u~ carreiras._Q_orque se
-esse quadro em que a falta de bom senso, em alguns casentem em condições· de desconfo_rtQ__!J.OS partidos que
sos, o eXcessQ de cinismo e a indignidade exage.rada_estão
originalmente escolheram. ?-repito, s.obretu~o.~com~ holevando a opiniãO-pública·para, a cada -instante Que pas-:.
mem de Minas, entendo muito ~er:n ISto: qu~r:n. matiza .a
_s_a, identificar nos políticOs brasileiros um grupamento
luta política em Minas é o poder local. E, por ISto, mmque parece que não está desejoso de ficar -à altura das
tas vezes no.s recordamos mui.tà~da f(\.m_os.a voqtad-;_.c!_o
_ imensas responsabilidades históricas Que tem rlesta quaDeputado Último de _CarvalhO, qi.i.e dizia ao- Presidente
dra da vida brasileira.
Castello Branco: ''Sou ARgNA_do rio Paracatu para
- Ouço V. Ext, nobre Senador Cé.Sãr Cais.
Brasília do Rio Paracatu parã lã sou mesmo é PDS"~
- O Sr. C~f Cais _:-N~bre Se~ador Murilo Badaró,
São ess~ _cond_iciOllamentos que apdsiOnàin qS pOlíticOS.
t natural que, muitas vezes, tangidos por circu~stânc!as
_desejo ser rápido, porque sei que o tempo de V. Ex• está
locais, por motivações de grande nobreza, ~ultos tem
prestes a se esgotar. V. Ex• pronuncia um discurso da
necessidade de sair, mas hã em meio a esse~ exemplos de
maior profundidade para o momento político naciOnaL
altivez política, de nobreza_-de caráter, há também o. asAcho que o que estamos vendo é_ urna verdadeira implopecto grosseiro_ e grotesco daq~les que saem excl';'SIVasão partídária, é uma-Verdadeira faféncia daquilo que se
mente por intereSses fisiológicos, em busca de sactarem
diz democracia, que é um regime de pluripartidarismo, ê
os seus apetiteS~de mando e de poder, como se não puum regime de representação através dos partidos polítidessem vi_ver longi: das estrututas a q~e .. dur~nte tan~os
cos. Há pouco dizia --e-lamento que esse pronunciaanos servtrarn.
mento de V. Ex' talvez não tenha a cobertura que deveDe maneira, Sr. Presidente_ e Srs. Senadores, que não é
ria ter da imprensa nacional, que está muito-ínteressada
razoãvel que os políticos dêem este péSsimo esp_etáéulo à
em divulgar as mudanças de partidos, não sei bem poropinião pública, sobretudo nó_s que pertencemos a wn
que- há pouco-dizia que, lá no meu Estado, em certa
poder desarmado, que não dispõe de recursos. para
ocasião, o Governador ficõU nieio zangado com um propublicidade e que está submetidQ a Wl]. _processo de per_nunciamento meu, mas disse o que eu sentia Quã.ndo ele,
manente vigilância da opinião pública. Nós não temos o
o o-sainCkt(Jo PDS, foi- pira a Frente Liberal e depois da
direito de propici'ar este' espetáculo triste de que somos
Frente Liberal, foi para: o PMJ:?B; depois, procurou o
atares neste instante, neste- troCa-troca partidãrio, em
PDT, o PTB e tudo isso com uma cobertura muito granque se muda de legenda como se_troca._de r.oupa, ~ q.ue
-de da irilpre_rysa cearense. E dizíã que quem sai do PDS
as velhas afeições, -as velhas lealdades passam a nao s!gvai para a Frente Liberal, pocura o PMDB, PDTe-PTB,
nificar mais nada, diánte da sedução que as cornucóp1as
realmenie não tem a menor noç'Iio de ideolog!a partido Poder est_ão despertando nos seus apetites insãciã~eis.
dária ·ou _de programas partidârios, porque-os partidos
sãô tão' diferentes_, Dizia que ele estava se ij:X.Íbindo como
O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Exf um a:P~rte?
sç fosse um dançarino de minueto políticO, aqueles
· "clança~irioS de minueto que _dão aqueles passos apenas
O SR. MURILO BADARO - Com prãief: Sen:for.

para receber ap_lauso da !lssistência. Na realidade, ~ão
sei, ãinda, quaiS Os-motivos, mas as mudanças de partido
são sempre muito noticiadas. Duvido que o pronuncia~
mento_de Y~Ex•, que ê de tanta importância para a vida
democrática não só para o Brasil mas para qualquer
nação, duvido, repito, que este seu pronunciamento terá
a repercussão que deveria ter. Mas, na_ realidade, __Y': ~X' .
tem absoluta raz:ão: hoje, ninguém vfve a-programação ·
_ou_ a ideologia de um partido, cada qual vive as suas con·
veniências. Isto é o que se vê e é _o resultado, talvez, da Ie·
gislação que _nós votamos. quando desvinculamos totalmente_o eleitor que, hoje, vota no deputado estadual de
um partido, fedefal de um out_ro, senador de um terceiro
e gOvernador de um quarto. Talvez isto seja fruto de uma
legislação pela qual somos co-responsâveis.
O SR. M:URIW _BAD-ARCJ- Fico gràto a V. Ex• e
tem toda a razão o eminé'nte Senador pelo Ceará. Nós,
aqui no Co_Ilg_r~sso, vqtamos, no ano passado, uma legislação que está permitindo esse abuso inomiilável que ai
está: legendas de aluguel. Se amanhã, qualquer pe.'lsoa,
no Estado -lo(igínquo do Am~onas, desejar fundar um
partido com qualquer sígla, basta reunir sete pessoas,
criar uma comi:)§ão provisória e usufruir do direito de ter
até horário em televisão.
O Si-. Amaral Peixoto -

o ·sR. MiiRXLo

Permite V. Ex,. um aparte?

BÃÕARÓ -

País não! OuÇo, com

Pt:_~~. o--apárfe :de V. EX•.

O Sr. Amaral PeixotO - Há anúncios nos jornais do
Rio de Janeiro, pra quem quiser ser candidato: telefornar para tal número._.

O SR. MURILO BADARÚ -Sr.. Presidente, Sr.s. Se·
nadares, iStO é apenas uffia faceta da grave ~crise institucional que vivemos. Porque ao lado disso, porque à mar·
gem desse abastardamento partidário, dest~ falta de 'lin·
culação aos progi-amas, aos idCários, estamos assistindo
ao espetáculo fantástico da compra de votos para as
e!ei'ÇõeS de l986. Nunca, Sr. Presidente,- efâ são sete
eleições que disputei- nunca vi, em temPo algum, uma
ação tão desabrid_a, tão_ despoliciada do poder econôrpico-Como agora estã ocorrendo no Pais. O qúeémaís frave: diante dos olhares compassivos e complacentes da
procuradoria Eleitoral, que não toma qualquer provi·
dência Rara C:õibir ess~ ·a,pusos, fiscal da lei que ela ê. b
proibida a prOJ?aganda _pelos Jornais; faz-se propaga11da
nos jornais. É p-roibida a propaganda de candidatos antes das con_venções homologatórias e os candidatos- fa·
~em_ propaganda à vontade diante dos olhares omissos
da Justiça Eleitoral. b proibido, Sr. Presidente, fazer
propàgárida na televisão, e Os candidatos estão fazendo
Ci;impanha na televisão a custos altíssimos a que, certamente, não têm acesso a grande mai_oria dos políticos
brasi_(e_iros.
_ _pofs bem, ~r_: Presiden~e, vamos para as ~leições -~esti·
nadas a escolher os constituintes do Brasil, e com esse
sistema a Constituinte- n-asce ma-culada, nasCe viciada,
nasce poluída,_ nasce desmoral~z.ada, _porque o ~~[!:á_g!o
esfâ sendo-cõnlPra~-com a mesma facilídade coO?- que
se totnpra·chuchu nas feiras e nos suj:Hirri1ercados. Làmentavelmente e_sta que ê a verdade. Precisamos de fazer
reformas. Mas quem, hoje, no País, entre su~~ lideranças
pOlíticas, têm condições de força e comando para comandar uma reforma estrutural a fim de que nos preparemos para as eleições destinadas ~ Constituinte?
Acredito que, aqui nO Congresso Nacional, ninguém
tem.

O Sr. Octávio Cardoso- Permite-me V. Ex• fiais -um
aparte?
O SR. MURILO BADARÓ nObre Senador OctáviO CcirdOsO.

Com muita honra,
-

b Sr~ Octávio Cardoso -- Há poucos dias eu vi o Sr.
Ministro da Justiça, o ex-Senador Paulo Brossard, dizer
que neste Pais, o de que mais se precisa ê de cumprir a
lei.
O SR. MURILO BADARÓ -

f; ver.dade.

O Sr. Octávio Cardoso - E não de fazer a lei. Acho
que nisto S. Ex• tem razão e V. Ex• também concorda.
Agora o curi~so ê que, mesmo existindo a lei e Ministros
e Pr~curadores da J_ustiça t~ndo poderes, não se coíba,
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por exemplO, prefeitO dC um nlunTcí,lio, n~ ~tado de V.

Ex', Contagem, que CQloca matêria na t~fevisão para

Brasilía e para o resto d~ Pafs~ O_ (}oye,Olo ~da Paraíba

gasta milhões de_ cruzeiros, ou mHhareS-de cCUzados fazendo propaganda de seu Qoverno no_ resto dei Pais,
criando a imaSeiri na Capitál Federal para a sua futura
candidatura de Senador, provave1_m_ente.
~_
Vi na televisão do Esta~? .de G_oiãs unl~ pr~pag~nda
imens~ _do Gov_~no~ _mas, não era I'J.otíCl'ii~e realização

do GoVerno. Era uma propaganda vincul~dã_ ao nome
do partido, e~n_cim.a, no_vídeo, do Governo dO PMDB.
Ora, não há o que falar em aprimorar a legislação eleitoral. Nós temos legislação. V _Exf mesmo diz, o que precisamos é coibir esse tipo de abuso. O Governo da· Sr.

Franco Montara etá sendo cobrado diariamente Sobre o
que está gastando em televisão; nunca se gas,tou ço_isa
igual. Hoje mesmo estavªyendo ()Estado de S. Paulo dizer que não é forte o motivo- dizer que o Butantã não
tem recursos; basa pegar 1/10 das verbas_do Sr. Franco
Montara, que d? para prove:~: 9 Instituto Butantà de recursos. São cOísaS escandalosas_ que estão acontecendo
não à socapa, não é o gesto _.9e quem compra voto como
'Cie quem compra chuchu, escondido_ou na fíla datlurna
eleitoraL Não, são nos malares veíCuloS_ de .televis-ão . .t
um acinte à autoridade e -o mais flagranie desrespeito à
lei. Muito obrigado,
O SR. MURILO 8ADARÓ - Esta doença jã adquiriu características endémiCas nO País -inteírO. E estamos
assistindo a um verdadeiro teatro do absurdo. Prefeituras que vivem exclusivamente à custa do Fundo de Participação, se permitem compareCer :aoS gr4-ndes canais de
televisão para promo~ão pesso-âl dos seus respectivos titulares.
Então, Sr. Presidente, ai estão vârios ângulos_de uma
mesma questão e,-certamente, a minha voz vai se perder,
como tantas outras, no tumulto cl_os dias que estamos
atravessando, _em meio a muitas dificuldãdes mas considero, e devo comunicar à Cãsa que·d-erüro de maiS cinco
· minutos, em companhia do Senador Amaral Peixoto e
do Deputado Amaral Neto, estaremos sendo recebidos
pelo Ministro da Justiça, q-uando iremos pedir a S. Ex'
que acione a lei, através ,çlas Procuradorias Regionais
Eleitorais, para pÔ!_" cobro a esse abuso que está causando espécie na opinião Pú_blica.-_.. ~.
~ --:~~
E de.v:oJazer justiça. Hoje os jornais nOticiam a ação
de um procurador eleitoral de São Paulo, punindo um
candida-to pela poluição visual da Cidade de São Paplo,
já que o povo nas eleições, quase sempre, e às vezes distraidamente, não pune aqueles que cometem delitos contra a sua .cidade.
Mas, Sr. Presidente, deixo aqui um apleQ aQ Presidente da Repúblicil., ao Presidente Senador JosêSarney. Estou convencido de que Sua Exc(!lência ê hoje a 'Ór_lic.apersonaHdade polítiCa no País que tem força, que tc::m carisma popular para conduzir um pi_"OQ~S9 d_e reform{l préConstituinte ou pré-="t!feitoral. E Sua Excelência, quando
Senador, defendeu ardorosamçnte a implantação do
Distrito Eleitoral, apresentando -aqui um sl!Q~tancioso _
projeto, de que fui relator_na Comissão de Co-nStituição e
Justiça. Se nóS não fizetmos- agOra algumas refOrmas im~
portantes na lei eleitoral, na lei dos Partidos, Sr. Presi~
dente e Srs... SenadoreS, a Constituinte de i9S7 vai Õ:ascer
so_b a égide das eleições mais corrompidas da Históríã dO
Brasil. E cõnvenhamo~ que uma eleição corrompida não
produzirá uma Constituinte sadia. O POder econômico,
o poder político vai agir a vontade se a mão da lei não se
colocar sobre eles, com a sua força~ para ini.Pedir sua
ação deletéria. _
-Esta é a palavra que trago, nesta tarde, ao Sen~_!iq.
Um pouco triste com o que_acontece_ein :meios ~~s -~?rti
dos, eu que _comecei n-0 Velho PSD; que vi o Partido-que
talvez tenha sido a melhor escola política e de formação
de lideranças que este País já teve, desaparecer em meio _
ao tumulto revolucionãrio.
Não há nisso nênh'uma.IJ.múrfa, nenhuma queixa porque, afinal, a política é istO mesmof Agora, o que nós
não podem os Sr. Presidente, é nos calar diante do _espetáculo a que assistimos diariamente e principalmente do
que é fundainental,- a crise estrutural que corrói as ~ntra~
nhas do organismo polítiCo braSileiro. Diante -~3§ responsabilidades de eleger uma Constituinterl6s não pode~
mos Sr. Presidente, sem uma pala,vra -de advertên~ia assistir impassíveis, mudos e omissos ?9 que estã_a-c.ontecendo no País afora.

Q editorial d_e.O_Gktbo é um terrível çl_çcumento que se
inserirá n_oi_Anais desta Casa e nos anais do jornalismo
brãsileiro contra os políticos e contra os partidos.
Peço a V. Ex• que determine à Taquigrafia que ele faça
parte do meu discurso, como se lido fosse.
_ E antes de terminar, Sr,,Presidente, com a aquiescên:..~cía de V. Ex•, que~ t_er a _honra de ouvir o nob~e Senador Alfredo Campos, Lfder da ~aioria nesta Çasa.

certo de que a Casa e o PMDB conta_rão com o patriotismo e a solidariedade do eniinente Senador mineiro. Mui~
to obrigado. __
Era o que tinha a dizer. (Muito bemt Pal~~s.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR MURILO_BADARÕ

,. . - Domingo, 11-5-86 Q_Globo.
_ Q P.aís
· A CIGANICE PARTIDÁRIA
_Q_ Sr. AÍfredo Campos- Senador Murilo Badaró, veA fidelidade partidária -Compulsória, tal como vimos
n!J9 E!~tando a mai~r atenção ao _seu -Pn)DUnciamento e
praticada no Brasil até .o momento em que tentou allouvo V._ Ex' _p~Jr t~ê-l_o_IJesta Casa e neste instante. A
cançar o an~igo Colégio_-Eleitoral do Presidente daRe- preocupação de V. Ex_,-tambêm é a nossa preocupação, e
p-ública: era evidentemente uma anomalia, uma excres- -tenlio. certez~ que também é a preocupação do Governo,
cência como procedimento de_mocrâticO. Mas a infideliQ.l!e,-ao notar que existe, verdadeiramente, este quadro
dade
sistemátiCã; qué se Verri Praticando sob o sol da
t~(! __bem_píntadO pOr V. Ex•, a primeira J)rovidência que_
Nova República, tambêm constiui uma f:ieformidade.
-_:a Nova República tqmou foi no .sentido de aprfmorar-as
O
Deputado
Ulysses Guimarãe~ chamou a isso de "ciin.!!~ifui~ões _polfti_c~_. prjncipafmente, foi c.onvo~ uma
$atiiCe r-rrespOnsável e Nômade dos entra-e-sai"'. O espeASsembléia-Nacional Con-stituinte. Nóse.st.amos numa é- _põcaode iransiç_ão-e-ninguém ê cap-aZ de negar istO. E~tª-~ _ . fácl!-J_o das_ 9e~erções e <j.desões chegou ao ponto de eno- ~jar d Presidente do PMDB, e nada mais fácil de entender
.n:JO§JfUma éJ?oCa de re:arrumação da próp-ria Casa polítie-ap·o!àr dQ que essã rC!açãÕ de sensibilidade étlca, além
-:_ca;_-Por isso a_ Assembléia Nacional Constituinte estâ
democràtica.
cOnVocada. -No entanto, quero aqui fizer eco às suas paNãQ_" é posSível,que a alternativa para a camisa-de:.
lavras. Isso nào exirrie o- Congress-o Nacional, Câmara
~(orça
partidáría, no Brasil, tenha qu_e ser o absoluto des~
-dos Deputados e Senado da Repúblíca, 9~ apri_morar a
compromi~~o _dos_m!lit;ig_tes políticos com os programas
legislação elei~oral no sentido de que tenhamos a verdae
as
~endências
das diversas legendas às quais se filiam. A
dê__eleitorai estabelecida na Constituinte que iremos ter.
es~e respeito, o que iios foi dado ver Ultimamente, ultraPOr-esse modvo quero congrat,ular-me cõm V._ Ex• e di.p~ss::dodos
os
Jimites da n~xibili~~de e da tolerância
zerquc ~so ~ra. esper~_do. Talvez fosse até necessªií~ essa
políticas para se tornar inÇiecorosO.
arrum;Ição cfue se airanji-na Classe_ política, com niuAinda_.bem
_que
a legislação estabeleceu um praz!) para
~anças de políticos de um para out~o partido. Eu_~ de
ás oper~ç;,ões da ·trQca partidária. Oe outro modo, a baraffiim,_-posso_ até_dizer _gu~ nunca mt.td_ei d_e -partidq, desde
funda
provocada
pe{a
mobilidade do_s candidatos a can-12.~6 gue es!o.u nc;>)_~MOB_,_ único partido 3. que fui filiado
didato nas eleições de 15 de novembro estontearia ainda
-atê" hOje. Mas, isso era natUral. Nãoé_possíVel que a gen-mciis o Pr~c_eSSQ partid_ár~O brasileirO, envolvendo inclute impeça os polítlcoS, ·as cidadãos de mudarem de pen_'
-_sive o estado de espfrito do_s eleitores.
samento, atê porque se um polltic.Q, um cidadão tiãO pu~
Claio que deve haver uma margem- razoâvd de mobili~
desse mud<_lr d~ pensamento, não precisaríamos ter a
dad~, pois exis~eu_~_a ~êiie_de_motivos perfçitamentejus~le1ção párir. saber a vorttade que o cidadão tem de eleger
tificãxeis Para a tran!:;ferêncía de legenda por parte de
este_ 01,1 a_,quele. Mas, no todo, ~uero dizer ao ilustre Se- _
quem faz _a militãncjª partidária.- De nenhum homem
nador-Murilo Badaró: tem V. Ex• razão.-Precisamoscoi-públicO se p-ode exigir que encerre a ca-rreira porque-fi~
bir os excessos, para que possamos ter uma verdadeira
cou
mal aCOIIJ.O_dado no parf_ido d~ sua: escolha originãi,
-Constituinte no- Pais.
_ t'!-l'!to_mais, qua_ndo as rivalidades e as incomp-atibilidaQ__SR. M(JR(LQ .BAD~Ró- Ao agrad_ecer a V. Ex'
des regionais costumam pesar fortemente nessa matéfii:i.
__ ~u~.- intervenção, permito-me dela discOrdar em alguns
Condena~se apenas o abuso, o exercício_ irrt<Sponsável
pon-tos. Eu disse antes que não é lícito a nenhum homem
~.nãO raro cínico do _direito._de mud~ar de partido, a mipúbico interromper a sua carreira quando, por press9e.s
g-raçã~O partidária baseaQa tão só~ argumentos d_e coninsuportáveis de circunstã.nciaS-Políttcas focais e~ regia-- ·veni~ncia.própria~ o pu te;> e simpleS sem tido oportunista,
- nais, ele se vê na obrigação de abandonar as suas legenfjsio16$!~;__ que inspira Ooã Parte dessa ciganice.
das originais. EXainiilo esses ato_s_ çom muita indulgênDir-se-ã"que as legendas do modelo partidário brasicia.'-- ., · - '
:leiro afinal apre_se,ntam numerosos pontos de identidade,
Lamentavelmente, Senador Alfredo CampoS, não é
fiCando até mesmo difíd estabelecer distinções reais en~
~ _riatura1 o que está acontecendo. Essa rearrumação a que
tre alguns deles. Essa, no _entanto, ê wna ver:<Iade apenas
V. Ex• se refere não é um fenômeno natural. É um sinal
P!ircial, porque mesmo~nl!m contexto de programas
de_g_!"ave enfermidade no organismo político brasileiro.
iqeQ,Iogiç;amente s_emelhantes, sempre restam espaços de
indivualização. Re~onheçamos, por exemplo, a nenhu·
Às eXceçªes timbradas pela nobreza, pela inspiração
cívk·a, pela motivaç~o alevantada, essas sempre existirit_a qualilicãÇâo trabalhista do PTB e çle outros petês _da
ram !)a vida_púQHCa -braSileira e sempre receberam o jul~
pníÇã, os qüaiS sem q,ualquer dificuldade se encontram
gamento ,coifeto da opirião pública.
ap!OS para se!Vir a militância~ conservadoras. Entietan~
O que nós estamos, aqui, verberando, e contamos para
_tÇJ o PT de Lula, da CUT e-da chamada ala progressista
iSso com~_~ solidariedade de y. Ex.•, é.C$se espetáculo de
Q_~ Igreja tem a su(l personalidade inconfundível. O PDT
nsiologismo qu_e jnJcliinlente está~se constituindo na
de Brizola, apesar de muito_ menos selet1v0 e já sujeit_o a
lnarca desses dias: esse troca-troca, essa mudahça sem
pressões irnplosiva_s, reflete em boa medida as caracterís.,.
compromisso, si.IDplesme!):te, pelo pra.z(!r 9U de receber
ticas e a_ palavra de ordem do seu caudilho. Por sua vez,
as l~ Ça inten~_a publicidade que cerca esses episódios
dois p<~;rtidos comunistas se encontram legalizados e em
j)lef!a atuação, não faltando __ tampouco um PSB para
ou dç,_ continuar meres:endo 9s fav._or.es das cornuCó_ptas
governament~is. ,:ssa rearrumação não é natural e não é
abriga~ quem queira ficar apenas nos limites do s_ocialis__ justificáVe.CO qUé Sê pretende, de fa_to, Senador Alfreçlo
mo dernocrátíco:
Campos, nanossa_opinião, é que nós tenhamos vida parFãçarnos também uma distinção entre os momentos
- tidária intensa. P?rt_idos não foram feitos, apenas, para
da mutação partidária. O ffio!nento de transição para a
Nova República c.omporiou wna plena o_corrência do feven~rÇ.IJl eleições. ~es têm uma açào ped~gógica, qUe é
nômeno e foi por 3.f que o atual Partido da Frente Libesubst3Jlcial à sua própr_ia_ existênciã. Pártidos que n~o se
ral-estabeleceue enriqueceu os seus contingentes. O esvapr'estam a esse trabalho, não passam, na história da polí~
ziamento dO PDS corrresponderia a um estágio transfortica brasileira, de meras legendas de aluguel. Mas os ParY:cl~ que assim, de fato, são considerados, ~tes, sim,
ma dor da realidade política brasileira, e se agravou _com
não só·buscam o poder, mas também, nos_ momentos de
a submissão da legenda à aventura ~alufista.
Enfim, ningUêm precisa ser doutrinado para perceber
desventuras, nos instante:s de infortúnio político, nos
o que imprime nãturalidade.ou o que imprime oportumoll]entos de de~rota, conservam a altivez. E se não fosse a_altivez do PM-DB que durante vinte anos amargou o
n1Sffiõ aos movimêntõs de mudança de partido-. A ciganipó da derrota, sofreu no sol e no sereno as asruras de_ um
c.e_ a que_ se refere o Deputado Ulysses Guimarães tem co~mpo oposicionista, nós-talvez não tivéssemos che&ado
- _ natações tão gros~eiras que fliSp~nsa esiorços de julgaao in~W.nte_ em que vivemos- neste momento.
mento. Trata:-se)le Uma nódoa do regime, nódoa irremer9~ is_so Jll.es~o ê que o_,seti Partido, hoje,-ri:tais do que
diável em termos absolutos mas susceptível de consideráriunca, te~_ fi obrigação moral de não pefr!titir o ab_astarvel redução na medida que aprofundemos os graus da
damento da vida partidária brasileira. E, para isto, estou
nossa maturidade e_ responsabilidade democráticas.

ae-
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ATAS DAS COMISSÕES
Ji:".ií.J-STICA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
7• Reunlio Extraordinária, realizada
em 7 de maio de 1986

.Às nove horas e trinta minutos do dia sete de maio de

mil novecentos e oitenta e seis, na S3.fá -da Comissã"o; sob

a Presidência do Sr. Senador Helvídio Nunes_,_ P_resid:ente

em exercício, reUne-se: a Comissão de Constituição CJus-

tiÇa- coin a presCil-Çã doS SrS. Senadores Nivaldo MaChado, Lenoir Vargas; Mãrtins Fílho, Josê Lins, Fábio Lucena, Helvídio- Nunes, Octávio C8rdos.o, Amênco âe
Souza e Severo Gom~s. Deixã.tri de Comparecer, poi motivo justificado, os Srs. SenadQres Jose Ignácio Ferreira,

Hélio Gueiros, Jutahy Magalhães, Moa_cyr _Duarte,
Aderbal Jurema, Luiz Cavalcante 'e NelsOn Carrieiro.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertqs .Os t,r_abalhos ~dispensa a leitura _da ata da reu~
. nião anterior, que é-dada cOrria -aprova·aa. A- SCgii"ir~
passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta,
na ordem determinada pelo Sr. Presidente em exercício.
Item J: Projeta· de Lei do ·senado n9 22,_ de 1986Coinplementar, que extingue a candidatura nata e a sublegenda nas eleições para o Senado· Federal. AutOr; Senador Aloysio Chaves. Relator:_ Senador Jutahy Magalhães. Parecer: favorâ.vel, por constitucional e jurfdico,
nos termos das Emendas n9s 1, 2 e 3-'cCJ. ·coin ô ãSSentimento de todos os Srs. Seriã.dores presentes à reunião, a
Presidência coloca em disctissào a matéria, diSj:iCnSando
a leitura do seu parecer, que já havia sido feú;i em rêunião do dia...lS+-86. Os Srs. Senadores Lenoir Vargas e
Martins Filho solicitam vista. A Presidência de'fere o pedido de vista-em confunto ãOS-Srs. S_eiúi.dor~_solicitan
tes •. Item 2: Projeto-de Resolução p9 149, de 1985, que
aprova o Plano de Classificação de Cargos e Empregos e
dispõe sobre o Quãdro de Pessoai do Senado Federal.
Autora: ComiSsãO Diretora. Relator: Senador ·Martiris
Filho. _Parecer. fa'{orãvel, por constitucionãl e jurídico,
com as Emendas n9S 1, 2;3, 4~ 5;f,T3; 14, 15,'27, 29~JO,
31, 32; 33, 34, 35 e 3ô; rejeitando-se as demais. ~ão havendo discussão, a Presidêncià-coloca em votação o_ parecer, que~ aprovado, por unanimidade. Item 3: Projeto
de Resolução n' 150, de 1985, que aprova o RegUlamento de Pessoal do Senado Federal e dâ outras provid~gcias. Autor;;!.: Comiss~o J?~retorá: Relator: Senad(_)'r Mar~
tins Filho. Pai-ecer: favorâvel, por constitucional ejur(dico, com as Emendas n9s 2, 3, 6, 8, 9 e 10, rejeitando~~ as
demais. Não havendo discussão, a Presidência_coloca em
votação o parecer, que é aprOvado por maioria- de votos.
Vota contra o méritO õ"Sr. Seflador Lenoir Vargas. ItCm
5: ProjetO ·de Res_olução _da,..ComiSsão de Economia- à
Mensagem n' 49! de 1984 (Mensagem n' 43;_de 11~1~84.
na origem), do Senhor Presídente da -Re,PóbliCa~ submC:~
tendo à aprovação d~ Senado Federal propos~ do S~
nhor Ministro da FazCnda para que _seja autoiiz~ _a
Prefeitura Mu~icipal de Vilhena- RO, a contratar Operação de crédito no valor de Cr$ 2.732.430.000,00, destinado à implantação do asfaltamento no sistema viário
do Prcijeto ClJJ~A. dr_enagem de águas pluviais, desapropriaçã-o de uma área, construção de uma creche, urbanização, recreaçãO_ e lazer, naquele MunicipiO. Relator. Senador Fábio Lucena. PareCer: favorâvel, por constitucío"~
nal e jurídico. Não havendo dlscu~ão~_à P~esidê_ncia coloca em votação o parecer, que é aprovado por -unanimi~
dade. Item 7: Projeto de Lei do Senado nf _37, de 1986;
quç acrescenta parágrafo único ao art. 49 da-LCi D.•5.7~,
de 16 de d~z~mbro de 1971, qu~. ••def~ea Política_Nadon~ de c~~p~rativisriio:-inStiiui o_regiri:tejur1díco~âaS so- ciedades cooperativas e dâ outras provldêil.Cias'',-AUtor.
Senador José Ignâcio Ferreira. Reliito;r: Sena"ãôi-M~u:.
tioS Filho'. Patecef-: favoráVel~ põi cori.stitucíonal Cjiírlâico. Não havendo discussão, a Presidência coloca em votação o parecer. que é aprovado por unanimidade. Item
9: Projeto de Lei do Senado n9 316, de 1985, Que i::Tia a
tarifa aérea univeiSitâtii, e Uâ outras providênciaS. Autor: Senador César Cais. Relator: Senador Octâvio Card~so. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico.
COlocado· em discussão o parecer, o Sr. Senador Amêrico de Souza Solicitii Vista~ que é defC:rida- pela- Prisidência. Item li: :Projeto de L_ei do Senado n9 180, de ~98l;
que dispõe sobre a vil_lculação de fllncioná_ríos 'públicos
municipais ao INPS, nas condições que especifica. e dâ
outras providências. Autor: Senado-r NefsOil'CarrieirO.'
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=--RelatOr-: ·senador AinériêO de Souia:>Pa:r~ favOfãvel,
pàr-CbÍlstituciorial e jurídicQ.,_Não havetidp discustão, a
PreSídÇncia cOloca em votação o parecer, que E: aprovado
·POr-Uõ.â.niinidaaê.
t:~: Projeto de Lei do Senado n'
309, de 1979, que dispõe sobre o exercício da auditoria
Contábil e- d_â outraS providências. AUtof;. Senador
GâbiieJ Hermes. Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, a Presidência coloca em votaçãg o parecer,
que é aprovado por unanimidade. Item 16: Pr_Qje_to_de
Resolução da COmiSsão de EcOnOmia à Mensagem n9
333.-de.1985. (Mensagem nt 645, de 3-12-85, na origein),
do Senho_r Presidente da República, sub~~tendo à a~~o
.vação do Senado__ Federa,l proposta do_ SCnhor Min_istro
da Fa,z,enda para que seja autoriza4a a Prefeitura Municipal de Guaramiranga - CE, a contr~tar operação de
-crédito_ no.valor de Cr$ 423AM.429-, junto à-Caixa Económica Feder3.1, destinado aJina_ni:i(!.r ã implantação de
um mercado público na_ s~de municipal. Relator: Senador José Lins. Parecer: favorável, por constitucional e
jurídico.- Não haven_do diSCJJ,Ssão..__a Presig.!mciil coloca
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
.Item 1?: Projeto de Lei d_o_Senado n9ll8, de 1984, que
fixa procedimento para apuração da dív:idª externa e es__ tabelece critêrios para o respectivo acompanhamento
mensal. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: .Sena- d_or Fábio Lucena_,_ ~arecer: faVorável, por cons_!iiuCiÕnal
~e julidíco, cQm Emeõ9..~ n!_ f-ÇÇJ. Çoloc~~d()~ em di$c,ussão o parecer, o Sr. Senador José Lins soUcít3. vista, que
é.deferida pela Presidência. Item ZQ: Projeto-de Lei do
S..enado n9 60, de 1984, que revoga dispositivo da legislação orgâriica da Previdênc~a -SQci"al (Lei' p9 3._8()7, fie 26
_de _agosto de 1960), que proíbe aO pensionistaâo sexo feminiriO- COrltirlu3f receb-enao· pensãõ quãndo-volte a se
- casar. Autor: S.e:nadocNelson _CarneirQ. _Relatç_r. -~~a
dor OCtáVíO Cardoso. Parecer. contrário, por. inConstitucíónal. Não havendo discUssão, a Presidência coloca em
votação o parecer, com votos contrários dos Srs. _Se_na~
_dores _J_o~Lins e__t\.!riéricg _dy Souza~_Sã~ a~iados.__por
.=,-_de_tf;rroinaÇ~o-Q.a Pre:ii!iência, ,os seg}lin!~s p~ojetos: ~LS
n• 253/85, OI'S n' 2jlf6;PLS n• 352/85, PLC n• 222/84,.
PLS n• 229/83, PLS n• \30/83, OFS n• 17/82, PLS n•
290/85, PLS n• f36/83,PLS n• 2!0/85, PLS n• 101/83,
PLS n• 229/84, MSF n' 60/84, PLS n• !57/84, PLS n•
228{84, PLS n• 267(85, PLS n• 167{85, PLS n• !97{83,
PLS n• 217 {84, PLS n• 364/85, PLÇ n• 27/85, PLC n•
234/84, PLS n• 199{85, PLS n• 308(85, PLS n• 108/84,
PLS n• 68/84, PLS n• 181/83, PLS n• 155{84, PLS n•
204/85, PLS n• 169/85, PLC n' 70(83, PLS n• !6/85,
PLS n• !20/85, PLS n•.4/86, PLC n• 49/8Q, PLS n•
34!/85, PLS n• 320{85, PLS n• \89/84, MSF n• 6fJ/85 e
PLS n~" 352/85. Nada mais h;,wendo a tratar~ e!lcerra-se a
-·reuniãO,~ lavrando eu, VeraLúcia Lacerda Nunes, Assistente da Comiss:ão, a presente Ata, que lida e aprovada
-será assinada pelo Sr. presidente em exercí~o.
-

Item

CoMISSÃO o); FINAI\rÇ~S ~
3• Reunião OrdiÕárl8., realizad-a
em 3 de_ abril de 1986
Ãs 10 horas do dia 3 de abril dç 1986, na Sala de ReuDiões da Comiss-ão de- Finanças, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior,
Presidente, Carlos Lyra, Vice-Presídente, João Calmon,
~orge Kalume, Alexandre_ Costa._ Marcelo Mi~anda, José
::::; liris, Octávio Cardoso e Hélio GuJ:Í(os. Deíxam~e ccrnparecer, por motiVo jJJsti_ficado, os SenhQrçs_ Sel!~~ores
Jutahy Magalhães, Virgflio Távora, João Castelo, Roberto campos; Ht:lvídio Nunes. Saldanha_ Deni, Cid
Sampaio: Martins Filho, Amêricõ de Souza e Albano
--~Franco. Havendo número regirilehtal, o Senhor Presi'denle-deterfnina a miÍn, LuJz Fernando Lapagesse, Se-éiêfãriO ela ComtsSãO; 3 leitU!a da Ata da 2'" Reunião, a
qual, lidll, ê oc-oiOcada em. disCUSsão ~ Votaç_ão·; sendo
aprovada. PasSa-se, rio momento, à apreciação dos itens
constantes da_ pauta dos trabalhos. Item 2 - Projeto de
Lei da Câmara n' 02f86, ·que "reajUstà a pen-são especial
concedida pela Lei n9 4.714/65, a Paulo Soares e_dá outras providências". Relator o Senhor Senador Jorge Kafume, que. emite parecer favorável, o qual, colocado em
discussão e votação, ê ãprovadõ por unanimidade. Item
3 - f'!ojeto de Lei da c~m:ara n9- 1_22/~5. qUe '_'autoriza
- - a-revêrsão, ao Esta,do de Mato GroS~Q, do terren_o que
menciona". Relator, por redistribuição, o senador Mar- -'cê-lo Miranda, que emite parecer favorãvel, o qual ê colo-

Maiodel986
~ado erri di~ussào e vot~ão, ~~ndo aprovado pOr ·unani-.
midade. Item 4 - ProjetO deLei da Câmara n' 125/85,
-qUC "aiiforízá a revêrsão-; ao Estado de Mato Grosso, do
_t'?'r,ren_o·quemenciona'~- Rel_ator a:_Senh_or Senador_ Marcelo Miranda: por rediStribuição, que emite parecer favorável, o qual é colocado em discussão e votaçãO, sendo
aPro_vado_por una~únidade. Item 8 - Projeto de Lei da
Cãmar3 n• 187/85, que .. fiXa o~ valores de rebj_buiç_ãoda
categoria funcional de Biométiíco e dã outras p~o,vidên
_cia~>'~. Relator o Senador Jorge Kalum:e, que e~itc;: parecer fav_arãvel, o qual é colocado em_ discussão e vqtaçào,
--sendo aprovado por unanimidade. Item 9 - Projeto de
LeidaC_ârilara nt 188(~5,-que "autoriZa. a doação, ao _
_-'CluQ~Ç!õ$ Previdenciârios de Pernambuco,_ de terreno do
Instituto de Administração da Previdênciã e Assistência
Social-lAPA_$". Relator o Si::nador Jorge Kalum.e, que
êinite parecer• favOráVel, o qual é colocado em discussão
e votação. sendo aprovado por unanimidade. Passa-se
ao Item l1 - Projeto de Lei da Câmara n' 189/85, que
"dispõe sobre a criação e a extínção de cargos na Secretaria do tribunal Regional do Trabalho-da Quinta__Região, e dã outras providências". Relator o Senador Jorge
Kalume, que emite parecer favorável. Colocado em dis. çu$ãO e votação; é o mesmo aproVado. A Presíd_Çncia,
antes de encerrar a presente reunião, declara adiados os
itens números I (PLS 20(85), 5 (PLS 26/85), 6 (PLS
53/79}, 7 (PLS 98{83), e item 10 (PI,S !28/85), det7rminando a mim, Lu_iz Fernando Lapagesse, Secretáno da
Comiss_ã_o, seja lavr~Cfã. a presente Ata, a qual, lida, serâ
. assinada pelo Senhor Presidente.
4_t __Reu!!fão _Ordinâri~:, realizada
em lO de abril de 1986

Aos 10 dias de abril de 1986, às 10 horas. na Sala de
-Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo
Coelho, reúne-se a Contissãõ de Fi_na,nças do Senado Fo-:
dera!, presentes os Senhores Jorge Kalwne, Virgílio Távora. Lomanto Júni·or, Presidente, Roberto Campos, Jo·
sé Lins, João Castelo, Carlos Lyra, Marcelo Miranda e
c--eésar-Cals. Deixam de Comparecer os Senhores Senadores: Helvidio Nunes, Saldanha Derzi, Cíd Sampaio, Pedro SimOn; Martins Filho, João Calmon, Am~rico de
Souza, Albano Ftanc_o, Havendo número regíníerital, a
Presidência declara abertos os trabalhos da reunião, determinando a mim, Luiz Fernando Lapagesse1 Secretãrio
da ComisSãO, a leitura da Ata da Reunião anterior, que,
colocada em discussão e votação, ê aprovada por unanimidade. A Presidência, antes de passar à apreciação dos
itens constantes da Pauta dos Trabalhos recebe do Senador Virgílio Távora questão de ordc:m, solicitando veritlcação de quorum. A Prestdência verifica que comj)areceram.-·quando da abertura dos trabalhos, nove Senhores
Senadores. de acordo com o Livro-de Presença, mas que,
no recinto, no momento, não hã quorum para a apreciação da Pauta de Trabalho. Face à constatação, ant<:S
- --ae âeClãrar encerrados os trabalhos da reunião,
determina-me a elaboração da presenta Ata, a qual lida,
ê assinada pelo Senhor Presidente.

5f Reuniio
Extraordinária, realizada
em Í2 de maio de 1986.
Às tO horas do diã 12 de maio de 1986, na sara de
Reuniões da C~rníssão de Final_lças,Ala !)enad~r Nilo
Coelho,__ reúlie-se a Comissão de FinançaS, presentes os
Senhor_es~ _Seriãdores: J.omanto Júnior; Presidente, Marcelo Miranda, Jorge Kalume, Cid Sampaio, Helvidio
Nunes, José Lins, Roberto Campos, Martins Filho, César Cais, Hêlio Gueiros, Gastão Müller. Deixam de comparecer. por motivo justifkadO; os Senhores Senadores
--vifE;ílio -TávOra; Jaã·a castelo, Saldanha Derzi, JOão
Calmon, Amé['ico de Souza, Cirlos Lyra e Albano FrancO. Havendo número regimental, o Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, determina a niiin, Li.tiz Fer·
nando Lapagesse. Secretârio da Comissão. procedesse a
leitura da Ata da 4' Reunião da Comissão de FinanÇas, a
qual, lida, é colocada em discussão e votação, sendo
aprOvada por unanimidade. Passa~se à apreciação dos
itens constantes da pauta dos trabalhos. Item I - Proje~o de !--ei ~-o Senado n9_056J84, que "Estabelece n_ormas
para ~ovimentação das contas bancárias dos Órgãos feçierai,s d~ administração direta e indireta. e dá outras
providências~·. Relator o Senhor Senador Cid Sampaio,
que emite_ parecer favorável, na forni.a da Emenda n'
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?1/CF que apresenta. COlocado em discussão e vot~ção,

Item 2 -..... Projeto de Lei da__ Câmara n~'
172/83, que "autoriza o Poder Executivo a desapropriar

e

apr~JVado.

a ârea de terra onde está localizado o Aeroporto Carlos
Prates, em B~lo Horizonte,_Min~s Geraís, Parà a CoD.sti~
tuiç~o ~e um pal"9~e públk:_o'~. Relator o Senaq.or Mai-~
ceio Mtranda, em1tmdo par.;cer favorável. Colocado em
dis_cussão e votação, é aprovado. It~ ? -:-:-: Proje~Q- de

Let do Senado n9 051/82, q_!le"acrescenta i:r.rfigo ã Lei n'
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-Senhor Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorãvel,_ o qual, colocado em discussãQe votação, é ~prova
do por unanimidade. A Presidência c_omunica que declar~ adiadas as apreçiaçõe:s dos Itens n's 3 (PLS 2~9/85), 4
(PLS~298f83), 5~ (PLS :!6/85), 6 (PLS 53, ~de 1979), 11
(PRS 27 /84), tendo em vista que os Senhores Relatores
designados não se encontrarem present_es no momento.
Antes de encerrar a presente Reunião, S_pa Excelência
determina-me a elaboração da p~eSCnta Ata, a qual, lida,
será assinada pelo Senhor $enador Lomanto Jú~ior, Pre- _
sidente da Coniissão de Finanças.

6.16~ de 9 de dezembro de_ 1974, que cria o_ Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e dá outras
provid~ncias••. Relator o S~hor Sen;id()r.Jorge Kalume,
que em1te parecer favorável, o qual, colocado em discussão e vot8.9_ão, é_ <,iprovado~ Item 8.- Projeto de Lei da
Câmara il" 217/85- que "Dispõe_sob~e o resgatt; de
SUBSECRETARIA DE COMISSOES
quotas dos fundos fiscais criados ptlo Decreto-Lei n~>
COMISSÃO DE MUNICIPIOS
J57f67". Relator o Senador Jorge Kalume, que emite
parecer favorável. Colocado em discussão e votação, é o
Ata da 2~ Reunião Ordlniria~ realizada
mesmo aprovado por unanimidade. Item 9 :-- Proj~to de
em 8 de maio de 1986
Decreto Legislativo n9 3/85,_que ''apiova o texto da
~ As-onz.ehOras do dia oito de maio de mil novecentos e
Convenção Destinada a Evitar a Qupla Tributação e
oitenta e seis, na Sala da Comissão, na Ala Senador AlePrevenir a Evasão Fiscal em Matériã de Impostos sobre
xandre Costa, sob a pr~idéncia do Senhor Senador Loua Renda entre os Governos da República Federativa do
rlval BaPlistã, Vice-PresidentC, no exercici~ da presidênBrasil e das Filipinas, celebrado em Brasflia, a·29-de secia, reúne-se a Comissão de Municípios, com a presença
tembro de 1983". Relator o Senador Martins Filho, que
dos Senhores Senadores Gastão Maller, Marcelo Miranemite parecer favorável. Colocad_Q em discussão e em voda, Benedito Ferreira, Hêlio Gueiros, Jorge Kalume,
tação, é o mesmo aprovado. lt~m 10- Proj~to de Lei da
AmériCO- de Souza, Martins Filho e Nelson Carneiro ...
Câmara n' 190/85, que .. estendC aos servidores da JusDeixam de conlparecet, por nlotiVõ Justificado, os Setiça do_ Trabalho as disposições do artigo 3~> e seu Pará_nbores Senadores Amaral Furlan, Octávio Cardoso,
grafo Unico, da Lei n" 7.299, _de 14 de março de 1985".
Moacyr palia, José Ignácio Ferreira, LUiz-Cav<i.Icante e
Relator o Senador Jorge Kalume, que emite parecer faNivaldo Machado.
vorâvel. Colocado em discussão e votação, é o mesmo
- Hav~nda número regimental, o Senhor Presidente deaprovado. Item 12_- Projeto de Lei do Senado n9
clara abertos os trabalho~ c dispensa a lCitura da Ata da
221/85, que ..dispõe sobre a isençlo do Imposto Territoreunião anterior, que é dada comó- ã.provada.
rial Rural_ para propriedades de até 300 hectares, na
___ A_seguir, pa~sa-se _à aprec_i_ação das matérias conStanAmazônia LCgare dá outras providências". Relator o
tes da pauta e são relatados os seguintes Projetas de ReSenador Marcelo Miranda, que emite parecer -favoi-ável.
_iâluÇf9 da CO:miSs~o- de ·~çpn_qmia, à.s_ seguintes MensaColocado em discussão e votação~ é o'-mes<m-o aprovado.
gens Pi:esidenciaís:-1) Mensagem n9 o69, de 1986, do SeItem 13 - Projeto de Lei da Câmara n9 065(83, que
nhor Presidente d~ República, submetendo à aprovação
uconcede aposentadoria esp~cial ao piloto agrícola e dedo .Senado federª!, _proposta do_Senhor Ministro da Fatermina outras providências". Relator o Senador MarceZenda, -pafa- que seja autorizada a Prefeitura Municipal
lo Miranda, que emite parecer favorável. Colocado em
-~~_Pedras_ Grandes (S_C) a contra-tar operaçãO de áédito
discussão e ·votação, é -o mesmo aprovado. Item 14 ~
nC? vãlor deCzS 14l.l32.:V {_~entq e quiirenía-ehum mil,
Projeto de Lei da Câmara n9 06/84, que ..limita a contra~
cento e trinta e dois cruzados e trinta e hum centavos).
tação de emprést!rnos pelos Prefeitos Munfcipais e dá
~_elator: Senad.or Jorg~ _Kalume. Piirecer: favorável.
outras providências". Relato_~ C! Senador Roberto q•I!l,ÃprOvadÔ por unanimid3:de. 2) Mensagem n9- 065, de
pos, que emite.. parecer faVáráv-el. CoToca,do em diséussãO
1986, ao Senhor Presidente da Reptlblica, submetendo à
e votação, é o mesmo apÍ'ovado, conto-voto Cõnttãrio
a_~Jrovaçã_c;t do Senado_Federal, proposta do Senhor Mido Senhor Senador Marcelo Miranda. Item 15 -_Projenistro
da Fazenda, para que seja auto"rizada a Prefeitura
to de Lei do Senado n" 226/85~--que "alTera -a redação da
Mu_nicipal_de Ç~uzeiro (SP) a contratar operação de crêa~ne~ ··~".do ar:!ig? 182 da .Lei 11!.1.711/5~_ (Estatuto dos
- dito no Valor de CzS 6.11?2.889,60 (seis riliihões, cento e
FunclOnartos Pubbcos CiVIS da União)"._ Relator o Se-.
sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove cruzados e
nhor Senador José Lins, que emite parecer favorável.
seSsenta Çêntavos). Relator: Senador Marcelo Miranda.
Colocado em discussão e votação, é o mesmo aprovado.
Parecer: favorãvel. Aprovado por unanimidad_e. 3) MenItem 16- ~rojeto de Lei da Câmara n" 074/85, que ••ciâ
sagem n9 071, de 19~6, do Senhor Presidente da Reptlblinova redaçao .ao art. 14 do DL 538/38_. que organiza-o
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposConselho Nacwnal do Pettóleo, define suas atribuições e
ta do Senhor Mini~tr') da Fazenda, para que seja autoridá outras providências". Relator o Senhor Senador
zada a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT) a
Marcelo Miranda, por redistribuiç!o, que eritite parecer
contratar operação de crédito, no ·valor de c~s
favorável. Colocado em 'discussão e votação, é o mesmo
532128,80 (quinhentos e trinta e dois mil cento e vinte e
aprovado por unãmidade. Item 17- Projeto de Lei da
oito cruzados oitenta centavos). Relator: Senador GasCâmara n9 1~7 /83, que "Altera a :redação do caput do
9
9
tão MUller. Parecer: favorável. Aprovado por unanimiart. ~ ~a Le1 n 6.17~/74, que institui o amparo previdade. 4) Mensagem fi9 075, de 1986, do Senhor Presiden~
dencJâno para os matares de setenta_ anos e para os in_ te da República, submetendo à aprovação do Senado Fe-vãlídos." Rdator o Senhor Senador Jorge Kalume que
~eral, proposta do Senhor Ministro da Faz~nda, para
emite parecer favorável, que, colocado em discus~ão e
_que sc;ja autQrizada a Prefeitura Municipal de SantOAnvotação, é aprovado por unam idade. Item 18- Projeto
toniá-:cle LeVerger (MT) a contratar operação de crédito
de Lei da Câma~a n9 223/84, que ..modifica a redação do __
nc? valor de Cz~ 1.552.,?66, 70 (hum milhão, quinhentos e
art. 434 da Consolidação das Leis do Tra~alho, aprovacinqUenta e dois mil,_ duzentos e sessenta e seis cruzados
da pelo Decreto-lei n9 5.452j84"._Rel~to_r o Senhor Senae setenta centavos). Relator: Senador Gastão MUller. Pador Helvídio Nunes, que emite parecer favorãvel ao Prorecer:- faVorável. Aprovado por unanimidade. Prossejeto e contrário à Emenda apresentada pela Comissão de
guindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao SeLegislação Social. -úllocado o parecer em discussão e
nho~_Senad~r Nelson Carneiro, que emite parecer filvovotação, é o mesmo aprovado por u-nanúnidade. item 19 _
~ rável ao Projeto de Lei do _Senado n9 198, de 1983 -Projeto de Lei da Câmara n"-225{84, que ..dã n_ova re- Complementar-:- que ''Estabelece a região metropolitadação ao caput do art. 143 da Consolidação da Lei da
na de Brasí!ía e disciplina o respectivo sistema admiilisPrevidência Social, aprovada pelo Decreto _n"
trativ()metropolítano". ColÇJCado em discussão e, em se89.312/~4". Relador Cid Sampaio, qUe ~ite parecer fa8!~íclã effivotação, não há debates, sendo aprovado por
vorável, na forma da Emenda n9 1-CF, Substitutiva. Counanimidade.
locada em discussão e votação, é a mesma aprovada por
Nada mais havendo a tratar, encerra--se a reunião, launanimidade. Item 20 --Projeto de Lei do Senado n"
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da
.2?5/85- C~mplementar, que ..isenta do Imposto PreComissão-a
pre5ente Ata que:, lida e aprovada, será assidial os prom1tentes-compradores de imóveis adquiridos
nada pelo Senhor Presidente.
através do Sistema Financeiro da Habitação". Relator o

e
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17• Reuaião ~xtraOI'diuárla 1 r~izad:a
·em 21J. d~ abril de 1986

Às dezesseis horas do dia vinte e nove de abril de wn
mil n-ovecentos e oitCn-t3. e seiS, mi _-s:ara de Reuniões -dã
Com-issão, sOb a:P"residêftda do SenhOr Senãdor Lenoir
Vargas, Presidente, p-resentes os Senhores Senadores
Martins Filho e Jorge Kalume, reúne-se a ComiSsão de
Redaçào. Ausentes, por motivos justificado, os demais
membros da Comissão-. Abertos os trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavt:a ao Senhor Senador Martin-s Filho que, em seu parecer, apresenta a re_dação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de L;i da Câmara n9 27, de 1985 (n9
273/83, na casa -de orig-em), que define os crimes CC?ntra
o sistema financeiro nacional e dá outras providências.
Aprovado o parecer, o Senhor Presidente dã por encerrada a reunião, lavra:ndo eu, Vânia Borges Camargo, AsSiSteri:te ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubrica~a
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de abril de 1986.Senador- Lenõir--Viugas, Presidente.

18• R~~ião .E~tr;~rdinári~, realizada
em 30 de abril de 1986.
Ãs dez horas do dia trinta de abril de um mil novecen~
tOs" e Oitenta e seis, na~Sã"la de :Reurilões da Comissão,
sob a Presidência do Senhor Senador Lenc;ir Vargas,
Presidente, presentes 05: Senhor~ Senadores: Saldanha
Q_erzi e Martins Filho, reúne-se a Comissã.o de Redaçlo.
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n9 2, de 1986, que autoriza o Governo do Estado da
Bahia a realizar operação de empréstimo externo-nova·
lor di! USS 38,400,000,00 (trfnta e oito nlilhões e quatrocentos mil dólares americanos) destinada ao Programa
de RefinanCíaffiento_ da Dívida Ext~ma daquele Estado.
Aprovado o-- parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Seilhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, aPresenta a redação final do Projeto de Resolução
n9 6, de 198_6, que autoriza o Governo do Estado deAlagoas a·realizar operação de emprêstimo externo no valor
de USI 11,000,000,00 (onze milhões de dólares american·os) destinada ao Programa de Refinanciamento da
Dívida Externa do Estado. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Resolução rt"' 8, de 1986, que autoriza
o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação
de crédito r.o valor de CzS 263.706.472,95 (duzentos e
sessenta e três rriilhões, setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois cruzados e noventa e cinco centavos).
Aprovado o ·parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n9 11, de 1986, que autoriza o Estado de Santa Catariila
a elevar em Cz$ 133.593.500,00 (cento e trinta e três milhões,_quinhentos e novepta e três mil e quinhentos cruzados) o montante de sua divida consolidada. Aprovado
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia
Borges Camargo, Assist~nte ad hoc, ~presente Ata que,
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sata de Reuniões da Comissão, em 30 de abril de 1986.
- Lenoir Vargas,_Presidente.

19' Reunião Extraordinária, realizada
em 30 de abril de 1986
Ãs dezoito horas e cinqUenta minutos do dia trinta de
abril de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoi~_ Vargas, Presidente, presentes os Senhores
Senadores Jorge f\alume e José Ignâcio Ferreira, reúnese a Comissão de Redaç_ão. Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da ComissãO. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a
redação do_ vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Pro~eto de Lei do Senado n9 246, de 1985-DF,
_que altera a Le-1 n9 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que

~-

D!ÃRlb DO CoNGRESSO N;i\ClONAL(Seção II)

1250 Sábado I 7

dispõe sobre o EstatUto dós PollCiais~Miiitares da Poiíciá.
-- pareceres"?-o Sen.hor Presidente con_cede apalavra ao SeMilitar do Distrito- Federãl, e~ _dá __outr<is providências.
nhor_ Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apreAprovado o parecer, e- nada mals havendo a tratar, o Ses~nta a redação final do Projeto de Resolução n'<' 151, de
nhor Presidente dâ por encerrada a reunião, lavrando eu,
f985, que autoriZa a Prefeitur:a Municipal de Paranaguâ,
Vânia- Borges c_amatgo, .a presente Ata que, uma vez
Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
valor de Cz$ 965.435,90 (novecentos e s.ess_enta e cinco
Sala de_Reuniões da Comissão, 30de abri! de 1~86.mil, quatroce_ntos e trinta e cinco cruzados e. no_venta
Senador Lenoir Vargas, Presidente.
-- -&nlã.vos). Aprovado o parecer, o-Senhor Presidente conce-ãe a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que,
em seu_ parecer, apresentà a redação final do Projetp de
ResolUção nl' 167, de 1985, "que modifica a redação_da
20• Reunião ExtraOrdinária, realizada
Resolução n9 120, de 5 de dezembro de 1984, do Senado
em 6 de malo de 1986
Federal, que autoriza o Governo do Estado ~a Paraíba a
realizar operação de _emprêstimo externO no va1or de
Ãs dezoito horas do dia seis de maio de um mifrioveUS$ 15~LOO,QOO.OO. (quinze milhões e cem mil dólares
centos e oitcilta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão,
americanos), destínada à liqUidação_- dos compromissos
sob a Presidência do Senhor Senador Lenotr Vargas,
existentes ê V.ênêfVêis em 1984 e 1985.-Apróvado o parePresidente, presentes os Senhores Senadores Martin_s Fi-_
lho; Jorge Kalume e s-aldanha Derzi, reúne-se a Comis- --- Cêr e nada .tp.ais hay~ndo_ a t~atar, o Senhor ?residente
dá 'por enCeiTada a -reUnião, -Iãvrando eu~ V{nia Borges
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os deCam:argo,-Assiste-nte ad hoc, a pr_esente ~ta que, uma
mais membros da Comissão • .Abertos os trabalho_s, o Sevez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Sala de Reuniões da Comissão, 6.de.maio de 1986.Martins Filho que, em seu parecer, apresenta a redaçã_o
Lenoir Vargas,- Presidente.
do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo

do Senado ao Projeto de Lei ~a Câinará n~~3, de 1980
(nl' 1.515/79~ na Casa de origem), que dispões?brei_!l-_
centivos à ProdUçãO de álcool e dete:rmina outras proví- _
dências. Aprovado o pareêer. Ainda c_om a palav!a, o Senador Martins Filho apr~enta as re~~ções fin_aÍS_ d~~,-~
guintes Projetas: Projeto de R~Qiução n•r~~3, de 1985,
que autoriza o Governo do Estado de_Sant~_ Catarina a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães) _destinada ao Programa de Saneamento básico daquele Estado; Projeto _de Resolução n~' 165, de ~ 985, que auto_ri~a o
Governo do_ Es_ta.do de Santa__Catarina .a._Tealizar_ operação de empréstimo externo iló -vator de US$
57,600,000.00 {cinq-U-enta e sete milhões e seiscentos mil
dólares americanos) destinada à liqüldação dos c.ompromissos externos exíStentes, v-encidos vencíveis em 1985;
Projeto de Resolução n\" 177, de 1985, que autor~za a Prefeitura Municipal de Paranaguâ, E?tado do ~araná, a
contratar operação de crêdito no valor de Cz$
961.855,20 (nOv-ecentOs_ _e seSsenta e um mJJ, oitocentõs e
cinqUenta e cinco cruzados e vinte CentaVOs); e PrSJjeto
de Resolução nl' 183, de 1985, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná,_ a contratar operação de créd_ito no valor de Cz$ 2.629.828,80'
(dois milh_ões, seiscentos e vinte e nove rl}il, oiloftnto~ e
vinte e _oito_cruzados e_oitenta centavos). Apl-ovados os

e

·· 21• Reunião Extraordinária, realizada
em 7 de Maio de 1986

Ãs- qeZeSseiS horas do di_a sete de_lnaio de _uni. mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de.Reuniões da- .Comissão,
sob a Pr~_idên_cia do_ Senhor Senador Le'noir Vargas,
Presi~eftte--;- pres_ent~ os Senhores Senadores_~!)Sê Ignâcio Ferreira e Jõrge J<.alume, ~óne-se a_CoiniSSãõ-de R edação. AUSentes, p-or motivo jusííficado, os demais
mem_bros da Comissão. Abertos os trabalhos, os Senhor
Presicf:-ente roncede a palavra ao Senhor Senador Josê Ignácíõ" Ferreira q_1:1~, _eu seu parecer, apresenta a redação
Tinal do_ Projeto de Lei do Senado n9246~ de f985-I5F,
que altera a Lei n~' 7.289,_ de 18 de dez_embrode ~~~4, que
dispõe. sobre o Estatuto dos ~olicias-~i!i~res da Políc~a
Militar 'do.bistrilÕ Federal, e dá oUúãS providêncí8.S.
AprOvado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Se~
nhor Presidente dá por encerrada a reunião,_]!J.vrando eu,
Vânia Borg-es Camarg_o, Si!cre~ria ad hoc;; a Presente
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai
à pii5lícação.
· Sala. de Re~niõ~ da C(! missão, em 7 çl_e mt:~_io-Qe_l986.
- i.enO_ir-~VargaS: Presidente.
'"'
-

-.- -~ ,.1-'

;

Maio. de 1981;

22'-ReuniãO; Extraordinária, realizada
ein 7 de Maio de 1986
Às dezenove horas e quarenta e cinco minutos do-dia 7
de maio de um mil novecentos e oitenta e seis, na S"ala de
Reuriiões- da COmissão, sob a Presidência do Senador
Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, José lgnácio Ferreira e Martins Fi~
lho, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificãáo, o_?- demais membros da Co_míssão. ~ber
tos os trahalhos, O Senhor Presidente concede a palavra
aO Senhor Seriador Jorge Kalume que, em seu parecer,
apresenta~ redaçã_o final_c_l.o Projeto ~e_ Lei d_o- S~naôO_n~
26(), de 19-85-DF, queãproVao Estatuto dos BombeirosMilitareS-do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e
_dá outris providências. Aprovado o parecer, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador _Martins ~ilho que, em seu parecer, apresenta a redação do
ve-ncido, para o 2~' turno regimentai, do Projeto de Lei do
Senado n~' 74, de 1986, que estabelece normas para a realização de eleiç~es eril 1986 _e dá <?UtraS providê~ias:.
Aprovado o·pãr~r, e nada mais havendO ã tratar, -o Seilho_r J>reside~te º4 _por_ e:ncerrada a reunião, lavr<mdo _eu,
Vâni2-BOrges -Cámargõ, Assistente ád boc, a presente
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente vai à
publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de maio de 1986.
- Lenoir Vargas, Presidente.
23• Reunião Extraordinária, realizada
·
em 9 de Maio de 1986
ÁsCluatorie_horas do dia nove de maio de um mil ~o·
vecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sOb a PresidênCia do _Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores S~nadores Jorge
Kalume e Martins Filho, reúne-se a Com-iSsão de RedaçãO. Auseri-tes, por motivo jUstificado, os_ demais
membros da Comissão. Abertos dos trabalhos, os Senhor Presidente c_oncede a palavra ao Senhor Senador
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação
do _vencido, para o 2_1' turno regimental, do Projeto de Lei
du_Senado_n\" 114, de 1983, que introduz alterações na
Consoliditção -das Leis do Trabalho - CLT, no que se
rCfere à contribuição SiridicaL Aprovado o parecer, e
nada mais havendo a tratar, o Seithor Presidente dâ por
enc_errada a reunião, lavrando eu, Vâtiiã Borges Camargo, Assisterlte ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. Sala de Reuniões da Comissão, em 9 de maio de 1986.
- Lenoir Vargas, Presidente .
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Projeto de Lei do Senado n_, 103, de 1986, de autoria do Sr. Odacir SOares, qui inclui o Fotógrafo,
-como Profissão Diferenciada, no Quadro de Ativ'Ída-

1.1 -ABERTURA

des e Profissões, a que se refere o art. 577 da Consolidação ·das Leis do Trabalho.

1.2- EXPEDIENTE

1.2.5- Comunicações

1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.2- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n"' 101, de 1986, de auto-

ria do Sr. Nelson Carneiró, que "altera o arl. 69 da
Lei n~' 5.107, de f3 de setembro de 1966, estã.belecendo a equivalência entre o FGTS e a indenização da
CLT, no caso de _despedida sem justa causa...
1.2.3- Discursos do Expediente

Dos Srs. Itamar Franco e Moacyr Dalla, referentes
à nova _filiação paftidária de_ S. Ex:•s.
Do Sr. -S~ero Gome's, que se ausentarâ do País.

1.3- ORDEM DO- DIA
_Projeto de Lei da Câmã.ra n<? 10/81 (n9
1.529/79, na CaSa de origem), que dispõe sobre a
aposentadoria, com proventos integrais., dos excombatentes segurados da previdência social. Votação adiada por falta de quorum.

SENADOR ALOYS/0 CHAVES- Encaniüthando à Mesa, Projeto de Lei da S:enado que altera aredaçào da alínea c, inciso II do art. 702 e da alínea "b"
-- Projeto de Lei da _Câ_mara n9 84/81 (n"'
do art. 894 da Consolidação das Leis do Trabalho-~ --- 3A64/80, na Casa de origem), que institui o "Dia
CLT.Nacíonal de Combate ao Fumo''. Votação a-diada por

SENADOJIA EUNICE M!CHILES- Homenagem à Edith Balassini, servidora do Senado que ora
se aposenta. Necessidade da implantação, em nosso
Pais, de sistema hidroviáriõ, particularmente, na re:..
gião alnazôniCa.
SENADOR MUR!LO BADAR6- Solidariedade
de S. Ex~ a dec!arações do Governador Hélio G.ircia,
de defesa da preservação das funções da Polícia Militar de Minas, na nova COnstitUição a ser elaborada
pela futura Assembléia Nacional Constituinte.- ---SENADOR HELV[D!O NUNES -

Matêria

publicada no jo"inal Correio Braziliense, sob o- título
TCU vai fiscalizar prefeituras.
1.2.4- Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado n9 102, de 1986, de auto-ria do Sr. Aloysio Chaves, que altera a redação da
alínea c, inciso II do artigo 702 e da alínea b do artigO
894 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de
!943.

falta de quorum.
_ ProjetO -de Lei da Câmara ·n9 28/82 (n9
1.096/79, na Casa de origem), que permite a impe-tração _d_e_ mandado de_segurança contra ~tos de ~utoridade do ensino particular, de qualquei grau._ Votação adiada por falta de _quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 69/81 (n9 816/79,
na Casa de origem), que dâ novã redação·ao art. 110
da Lei n"' 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código
- Nacional de Trânsito; determinandO- o pagamento.pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade. _Votação adiada por fãlta de quorum.

os Conselhos f ederal_e_ Regionãis de Economia. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto_ de Lei da Câmara n9 104/79 (nf
3.923/77, ná Cruia de origem), que e~pecifica co.~
dições para iõscrição e fegistio de embarcações. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câinara n9 196(84 (n9
2.'1:36(83, na Casa de o,rigein), que dispõe sobre a
alienação de imóveis pertencentes aos municípios e
dá outras-j:li"õVidênciaS. VotaÇão adiada por falta de
quorum.

-

--

-Projeto _de Lei da Câmara n9 187/85 (n'
4.967/85, na Ca_,sa de origem), que fixa Valores de retribuição da Categoria Furidonal de Biomédico e dã
outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

- Requerimento n9 86(86, solicitando, nOs termos
-do art. 76~ do Regimento Interno, a criação de uma
comissão espicial, composta de 5 membros, para, no
prazo de 50 dias, estudar e apresentar soluções sobre
-próbleri13s atuais de saúde pública. Votaçio adiada
por falta de quorum.
- Re9ueri~_ento J?-9 92j86, solicitand~, através do
Mínistério da Indústria é- do Comércio, informações
à Superintendência de Segur'OS Privados- SUSEP,
acerca dã-írlteú·UpçaO havida nas atividades de empresas _de previdência Privad-a e conseqUentes providências porcentura tomadas visando à defesa dos associados dessas entidades. Votação adiada por falta
de qourum.

-Projeto de Lef da Câmara n9 71/81 (n"' 81(79,
na Casa de origem), que modifica ã redação do capot
do art. 79 da Lei n' 4.380, de 21 de agosto de 1984,
que institui o siStema financeirO para ãquisição de
casa própria. Votação adiada por falta de quo~!D·

~Projeto de Lei do Senado n9 4/84, que introduz
alterações no art. 17 da Lei n<? 5.107, de 13 de setembro de1964_,_ para dispor so_bre indçnizaçãõ dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais
de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966. Votaçio adiada por falta
de quorum._

--=Projeto~ de Lei da Câmara n9 85/81 (n9
3._652/80, na Casa de origerit), que- altera dispositivos
__da lei n9 6.537, de f9 jUn-ho-de 1978, dispondo sobre

--Projéto de Lei do .$enado n' 143(85, que revoga
disposição do Decreto-lei n"' l.91r), de 29 de de~
zembro de 1981. Votação adiada por falta de quorull).
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_Projeto de Lei do Senado nt 46/85, que intrãduz modificações no Código Penal, com vistas a ampliar a imunidade penal do advogado no exercfcio de
sua atividade postulatória--fudícíaL Votaçi.O adiada
por falta de quorum.

-Projeto Qe Lei do Senado

n~'

151/85, que dispõe

sobre a ediÇãOde decretos secretos, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto âe Lt;i- do Senado n9 242/84, que dâ
nova redação ao art. 79 dá Lei n9 5.692, de 11 de ãgosto de 1971, que fixa diretrizes e bases para o ensiiio de
}9 e 29 graus. Votaçio-adlada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9-I97 /84 (n9953f83,
na Casa de origem), que institui o Programa Nacional do Milho ~ PROMILHO e determina outras
providências. Discussão !!JObrestada, por falta de quo-rum,_para votação do Requerimento n9 93/86.
·

-

- I.3.I- Discursos apôs a

ontem do Dia

SENADOR CESAR CALS Cruz Vermelha.

Dia -múiidi,al da

.Cz.$

91.00 ::

CZ$

46,(J(J~

2-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃOANTERIOR
Do Sr. Cid Sampaio,-pfrinunciaóO-ria sessão de
22'4'86.
-

3-ATO DO PRESIDENTE
SENADOR NELSON CARNEIRO- Desconforto provocado aos passageiros pela inadCquada coloc_ação das "borboletas.. no interior dQ$ ônibus urbanos.
SENADOR GASTÃO MVLLER,-_Mensagem do
Presidente do Conselho Nacional de Pastores.
1.3.2 ~ DesigrJaçio da _Ordem do Dia _da próxima
sessio.

1.4- ENCERRAMENTO

N' 49. de 198"6

4- PORTARIA DO DIRE.TOR-GERAL
N' 18, de 1986

5.=ATAS

pE COMISSOES

6~MESA

DIRE.TORA

7-LIDERES E VlCE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 6711- Sessão, em 19 de maio de 1986
4' Sessão Le~islativa Ordinãria,_da ~7' Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli
~

ÀS 14 HORAS E 30 Ml!VUTOS. ACHAMC:SE PRS.
SENTES OS SRS. SENADORES:

se~uinte

EXPEDIENTE
PARECERES

Odacir Soares - -Aloysio Chaves . . ,. . ,. GabrieLHerm_~
-Alexandre Costa- Américo de Souza- Alberto SHva - Helvídio Nunes - Nivaldo Machado - Passos
Pôrto- Itamar FrancO ~-Alfredo Campo's- José Fragelli - Lenoír Vargas - Carlos Cbiarelli - .OCtávio
-- - ,_ --::_-:=CardOsõ. -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista_de presença acusa o comparecimento de I 5 Srs. Senadores. Havendo número regímeittal, declaro aberta a sessão.

lido o

PARECERES
N•S 390 E 391, DE 1986
~bre o Pro)etO- de Lei do s-enado n9 13; de~I983,
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da construção,
reconstrução ou montagem de teatro ou hibliote<:a
- pública, nos casos de extinção ou demolição de unidade existente-".
-- -- --

PARECER Ni390, DE l986

D~:~ Comissio de Constituição e Justiça

Sob a proteção de Deus, iniciamos noss-o-s trabalhos. -

Relator: Senador Luiz Cavalcante

O Sr. l"~SecretáriO irá pró ceder a leitura do-EXpciiiente.

o

Projeto sob exame, de autoria do ilustr~ senador
Gastão MUller, pretende que nenhum teatro Ou bibliote-

ca poderã ser extinto ou.deinolido, sem que haja prCvisão ou destinação de recursos específicos para a cor.s~
trução, reconstrução ou montagem, na mesma cidade, de
oufra instituiçilo -conSênere, com idêntica capacidade
fíSica -e técniCa~
- ··
Na justificaçãO, assinala o autor que a medida tem por
objetív-o pr~rvã.r' a divulgação da arte cêiííca e-da cultu·ra, mormente_em race da reconhecida carência, Cm nosso
País, ~~e casas de espetác4-los teatrais e de_ bibliotçcas
públicas, por isso que, segundo destaca, se impõe "apreservação das instituições existentes, cOmo medida de elevado interesse-socfã.l".
Defe-rida a aprOCiaçãõ dO mérito à dout_a Comissão de
-Educação e Cultura e -conio ine:ràstein óbices quanto ao·
aspecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela
aprovação do projeto.
-Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985,- José
Ignácio Ferreira, Presidente- Luiz Cavalcante, Relator
....:.. Hélio Gueiros - Octávio Cardoso ....=.. Nivaldo Machado - Jutahy Magalhães -Martins Filho - Lenolr Vargas -. Nelson Carneiro.
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PARECER N• 391, DE 1986

D~ Comissão de EducaçãO e Cultura

Relator: Senador Jorge Kulume.

A Proposição em exame, de autoria do eminente Senador Gastão Müller, tem por objetivo preser_var a existência e a divulgação da arte cênica e da cultura, mediante
destinação de verba para a construção, reconstrução ou
montagem de teatro ou biblioteca que tenha sido extinto
ou demolido.
O Autor justifica a'inicíatiVa do- Pr9jeto_asseverando
serem os teatros e as bibliotec.as expressões de cultura
que não podem ser eliminados_ sem a substituição, na
mesma localidade, por instituição congênerc com idênti--: __
ca capacidade fisica e técnica:

tração, bem como a composição de autor brasileiro gra~
vada com letra em idioma estrangeiro.
Deve ser obedecida, entre sete e dezenove horas, na~
emissoras radiofôilícas, em programações de música p_O~"
pular, a proporção de dois terços, no mínimo, de músi~
cas brasileiras, sendo dez por cento, pelo menos, de múSica instrumental, observada igual proporção nas programações de música erudita, deritro de cada mês, admitida a compensação entre os diferente~$ programas apresentados no pàíodõ.

No horãrío Qrevisto - deze horas diãrias - serã r~
, servada nO mínimo- urri3. hofa semanal para a apresentação-de Programas executados por artistas e múSicOs resideqtes no municfpio em que s~ acham instaladas as
Afirma ainda o eminente Se"nadcii sei- e-sta unia med-id3.
emissoras e, das c~nco horas ·obrigatórias de programaS
semallais, previstas no §-J9 do ait. 16 do Decreto-lei n'il
de elevado interesse social, dada a carência, em nosso
País, de casas de espetãculos teatrais e bibliotecas públi236, de 28 de fevereiro de 1967, pelo menos trinta minucas, prejudicando o nosso desenvolviÕleilto cultural e
tos devem ser utilizad® para apresentação de música
artístico.
~ folclórica brasileira, realizado_ o contrai~ dessas transSegundo o último censo, de 1958 e 198-0, o porúo mâ. miSsões pelo ~ inistério dM Comunicações.
ximo de afluência de público ao teatro correspondeu a
O descumprimento desses dispositivos legais sujeita o
somente 5% do total da população brasileira. Em 1958,
infrator à multa decincoObrigaçOes Reajustáveis do Tedispúnhamos de 60 teatros-com 44.300 luga,res. Em 1980,
souro Nacional, na primeira incidência, de dez na reincias cifras falam de 175 teatros com apenas 91.264lugares,
dência e de vinte a cada nova reiriddêncía, revertendo o
o que representa uma situação pouco lisonjeira para o
-valor das rllultas para o custeio da fiscalizilção dO DENBrasil como um todo 1 levando-se em conta a concenTEL no seto r.
tração das casas de espetáculos no eix.o Rio-São Pc:tulo
Cõinpete ao Sindicato Nacional dos Compositores
e am algumas outras poucas capitais de Estado.
aprovar, em Assembléia Geral, o sistema de distribuição
No que se iefere às biblioteCâs públicas, cadastradas e
do que for arrecadado com a autorização para a divulconveniadaS até março de 1985 com o Instituto Nacional
gação de obras musicais.
do Livro (lN L), o quadro não se mostrava mais animaSugeridO o Projeto pelá Ordem dos Músicos do Brasil,
dor. Para um total de 4.102 Municípios (lBGE), temos
visando a preservar a nossa produção musical, pela gaum total de 3.269 bibliotecas cadastradas, sendo 2.853
rantia de-mercado aos compositores nacionais, a Propo-conveniadas, ou seja, um percentual (70%) que não
sição defende novos valores culturais, contendo a invaabrange todas as latitudes do territói'io brasileiro, sobresão alieJlígena e utilizando_ o rãdio como instrumento de
tudo quando se considera que a maioria ~a~ biblio~ecas
defesa e propagarHJa de nossos valores musicais.
conveniadas (60%) localiza-se no Sudeste e Sul do País.
Enquanto o rádio se constitui em nosso maior ínstniNeste contexto, ê digna de nota a recente aprovação
mCii.fo de-Comunicação do Pais, atingindo quase inteirado I Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias, a ser
meo.te sua população, acusando as estatísticas a exiStênimplantado pela Secretaria da Educação Supcirior (SEcia de um aparelho para cada dois habitantes, sua utili~
Su), do Ministério da Educaçâi cuja diretriz V traduz
_zação, nos últimos anos, vem destacando a divulgação
idêntica preocupação, consubstanciada na seguinte O.orda m~sica estrangeir~. sendo imperioso, para a _preser- _
ma de ação: ..estabelecer critérios para construção, te~
_Vãção da identidade ilacional e o encorajamento à criaticonstrução e modernização de bibliotecas universitárias, vidade dos nossos compositores, coibir a preponderância
adequados às condkões ambientais e culturaís do local".
alie_nígena e assim_ estiffiular as criaç_ões nacionais, regioEssaS inf?rmações sucintas cOnfirmam a ConstataçãO
nais e folclóricas.do autor da Proposição de que o Brasil acha-se ainda em
- JniciatiVas inlpetiosas e urgentes devem Ser tomãdas
condições precárias no qtie diz respeitO à infr:i-estrutura
nesse sentido, mas precisam de um fundamento legal,
de desenvolvimento artístico e cultural, veiculado pelas
que puna os abusos e preencha as lacunas existentes na
casas de espetáculo e pelas bibliotecas públicas a serem
legislação em vigor.
preservadas a todo custo -da ação demolid_ora e depredaDefendendo o nosso património artístico e assegurandora mais dos homens do que do tempo.
do a subsistência material dos nossos artistas, c_oberto
Por todos estes motivos, apresentamO$ a eSta Cernis~
praticamente todo o território nacional, o Projeto encersão de Educação e Cultura o nosso Parecer favorãvel à
ra objetivos dos. maiS oportunos, de mérito inegãvei;-enquanto procura livrar-nos de um agressivo colonialismo
ap!ovação do Projeto, o_ qual- transformado em dispo- baseado no .. dumping" das músicas estrangeirassitivo "legal - muito contribuirá para o fom.ento do~
~o mesmo teffipo eM que evitaª ev~são& Preciosa_S_divlmais tradicionais veículOs de cultura e arte: os teatros'(:
sas.
as biblioteca&.
-- O ex-atne das pJ-eliminares da ProposiÇão reVela sua ofSala das Comissõés, 8 de maio de 1986. - Gastão
todoxia legal, sem renr qualquer _pres_suposto constituMüller, Presidente- Jorge Kalume- Relator- Álvaro
cional; ê perfeitamente inserível na sistemática jurídica,
Dias --José Lins- Severo Gomes.
pertinente à legislação proletora anterior, além de plenamente conforme à técriica legislativa.
PARECERES
Acrescente-se às conSiderações de mérito a proteção
que decorre, para o nHísico brasileiro, da aprovação do
N•s 392 e 393, de 1986
Projeto,
poderá ma1s brevemente redim-i-lo da situação de páiia SOCial em -que se encontra, por insuficiensObre o Projeto de Lei do Senado n'il249, de 1984,
te proteção legal.
que "dispõe sobre a transmissão de mUsica brasileira
Considerando. preliminarmente, constitucional. jurípelas emissoras de rádio"~
dico e conforme a técnica, opinamos, nO mérito, pela
aprovação do Projeto çle Lei do Senado n'il 249, de 1984,
PARECER N' 392, DE 1986
com a emenda de redação ao art. J'il, outra aperfeiÇOando D~ COmissão de Constituiçio e JUstiça
a terceira: 'sobre a destinação do
o _conteúdo do art.
produto
das multas, nos seguintes termos:
Relator: Senador Nilvado Machado
EMENDA N' I - CCJ
De autoria do nobre Senador Aderbal Jure~a, o Projeto que apreciamos dispõe sobre· a transmissão de músiDé-se ao -;_rt. 311 a seguinte redação:
ca brasileira pelas emissoras de rádio. de"finidas como
..Art. 3'1 No horârto éompreendido entre as 7
aquelas compostas por brasileiros, com letra em língua
(sete) e as 19 (dezenove) horas, as emissOras de ráportuguesa, em idioma indígena ou afro-brasileiro, ou
dio, em sua::; programações de música popurar, deaproveitando motivos folclóricos.vem- observar, diariamente, a proporção- de 2/3
Não é abrangida pela nova disc_iplin~ le~al a ve~são de _
(aOis terços), no mínimo, de música brasileira".
música estrangeira, sua adaptação, a-rranjo oii arques-

que

w.-
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EMENDA N• 2 - CCJ

DêMse ao parâgrafo único do art. 8'il a seguinte redacão;
''Art. 89
Parãgrafo ú_nico. O produto da multa prevista
neste artigo reverterá ao DENTEL, para aplicação
no custeio da sua fiscalização no setor''.
EMENDA N' 3 - CCJ

Ochse ao art. IO a segUinte redãção:
"'Art. 10. Em cOnsonância com o arL 513 da
Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-lei
If' 5.452, de I 'ii de m8.1o de 1943- compete ao sindiM
cato de cada classe aprovar, em assembléia geral, o
sistema de distribuição dO que for arrecadado com a
autorização de obras musicais, bem eo_mo
representá-la em juízo".
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985 . ..:_José
lgnácio Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado, Relator- Luiz Cavalcante- Hélio Gueiros- Odtf.vio Cu~
doso- Lonoir Vargas- Alfredo Campos- Martins FI~
lho- Jutahy Magalhães.
PARECER N• 393, DE 1986
Dà Comissão de EducaçãO e Cultura
Relator: Senador Jorge Kalume
O Projeto de Lei n'il 249. de 1984, de autoria do iiobre
Senador Aderbal Jurema, visa à preservação a produção
musical brasileira Sugerida e subsidiada pela Ordem dos
Músicos do Brasil, ciosa, sem dúvida, da garantia de
mercado e da sobrevivência dos compositores, a Proposição tem, ainda, o sentido de defesa e promoção de nossos valores culturais, ameaçados pel~ invasão alienígena
e por influências alieriadoras.
Na Justificação,_o-Autor salienta a grande penetração
do rádio em todos os recantos do País, dos centros metropolitanos aos perdidos rincões do interior, sendo o
maior veículo de cofilUnicação social. Por sua presenÇa
generalizada, o rádio, através das transmissões muSicais,
deveria estar bem mais a serviço da preservação da identidâde nacional e do incentivo à criatividade do homem
brasileiro, apoiando suas manifestações comunitádas e
regionaís, em vez de torriar-se suporte de estrangeiris-mos.
-

_ Em seus dispositi;os, o Projeto prefere a expressão uemissaraS de rádio" ao termo .. radiodifusão", que com~
preende também a TV, conceituando ainda o que d~Wa e
o que não dev~ s~ considerado música brasileira para os
efeitos da, Lei. Est_abeléci o horãrio preferencial das 7
(sete) às 19 (dezenove) horas para a transmissão de. no
mínimo, 2/3 (dois terços) de inúsic:i brasileira nas emissoras Qe râdio, aduzindo outras determinaçõ~ quanto à
múSica instrumental e à música folclórica brasileira. Defere ao Ministério das Comu_n_icações o controle da proporcionalidade de música brasileira nas emiSsoras de rádio, que ficam sujeitas a multa, fixada em Obrigações
Reajl!st;j.veis dQ Tesqu_r_O NaCional, em caso de infração
das normas da lei instituenda. E, por fim, reforça a competência do Sindicato Nacional dos Compositores Musicais. de aCordo com a Consolidação do arrecadado com
a autorização_ de obras musicais.
O interesse social, bem como a·aicance educacional e
cultural do Projeto, evidentes e em si mesmo eloqUentes,
recomendam uin atento exame de algumas de suas formulações. tendo em vista, segundo desejo expresso do
Autor da Proposição, uma contribuição aperfeiçOada e.
portanto, positiva. ·__ Na verdade, a inspiração maior do Projeto não estaria
tanto na reserva de mercado para uma determinada categoria p-rofissjonal, no caso, os coinpo-sitores musicais,
quaiítõ na sei1sibilídade do Autor para com a preservação dos valores da cultura brasileira a serem veiculados através da música de boa qualidade, popular ou-erudita, cantada ou apenas instrumentada. Pois, para o ob·servrtdor, até mesmo o mais distraído, não lhe escaparia
g fato_ de que a grande maioria das estações de rádio chegã ã transmitir. em- suas -pi-ograril3.ções -diáriaS, mâíS ~de
80% de música estrangeira, afinando a percepção dos
nossos jovens para ritmos e linguagens que pouco têm a
ver com o substrato de nossa herança cultural.
·Neste sentido, não se trata de inculcar ritmos e harmonias .da música universal e conteinporânea, mas de um
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consumo desenfreado de produtos, oS chamados enlatados, nem todos condizentes c.om o esPrrito _de
intercâmbio entre povos e culturas diVersas.
'
Admitida esta perspectiva fundamental; qual sC:ja a-da
defesa c promoção dos valores da cultura brasileira, o
projeto talvez ganhasse maior consistência se não restringisse, como o faz nos q-uatro itens:go a:rL 2~>,_o entendimento d_e música brasileira, píiviligiaridO alilinS -dos
grupos étnicos que embasaram a for~ação de nOssa nacionalidade, ein detrimento de outros que afloraram em
estágíos POsteriores_~
""'~
·"~".
Pelo seu caráter altamente meritório, o presente Projeto de Lei, merece maior-;-;-Clarilicação no que se rCfere à
definição de ritúSka nacional. PrimeirO, quantO-aOS idiomas indicados, a Proposição opta pelo caminho democrático da pluralidade, valorizando os três grupo.~ étnicos fundamentais da nação brasileira, o qU:e -constitui
grande avanço. (Aqui consideramos grupo étnico, seguindo mestre Em-ílio Wilrerls, um grupo que Possui relativa uniformidade cultural e biológica, dííerente, portanto, de raça, que tem sentido exclusivamente biológico).
Todavia,_as_definiÇOes antropológicas· irictuem, na cult..lra brasileira, aléril dos três grupos indicados, os imit,rantes europeus c asiát"lcos:_ Conforme Manuel Diégues Junior;

normal

1

,.

-

"Graças ao process_o de_sinc~eUsmo, ou seja, a
capacidade de absorver e reformular o que se recebe, surgiu o abrasileiramento d<\s_ diferentes mioifestações c-ulturais que ussinalam' ou caracterizam o
que é nosso. Daí porque, em muitos momentos, manifestações __ não tipicamente braSileiras· se...apreseritam junto ou paralelamente àqu~las gue são caracteristicamente brasileiras. Ou _tradicionalment.e brasileiras.( ... ) E .esta capacidade d6 uc_eitar, de rcfun~
di r, de recriar que dá significado particular à culiUra
brasileira; cxprcssmrdo a pcrso1_1alidade da gente
que a criou."
- ---

se se 'q ucr

preserVar a cultura bra~ileira num projeto
de soci.edade democrática e ãutônoma. é de se qUestionar
as condições mesmas de-cXístêftcla d6ssa Cultura, cujâs
matrizes se apresentam hoje fundidas naquilo que_ os an~
tropólogos chamam de prato-etnia e inseridas num painel bem mais _amplo de coloridos variados.
_
Assim, dentro das princfpios-de igUaldãde e hospitalidade que têm norteado a vída brasileira, ~ão ~á_p_~~~é
omítír o direito de expressão cultural a estes outros gru· ··
pos.
Segundo, observada a igualdade de determin~dos direitos entre brasileiros e estrangeiros residentes nõ- País,
não há porque limitar aos cidadãos natos e naturalíiaa-oS
a autoria de música ·nacional. A aquisição -da -nacionalidade brasileirã--éliffi fato jurídico.que não refie;!! necessariam-ente aquele abrasileiramento a que se refere Diégues JúniOr. Assini, (dato social da residênciã. no Pais
sem ânimo temporário, com aquisição do statuS de imi~
grante, já deve ser suficiente para oS elevados prop-ósitos
deste Projeto de Lei.
~
QúaOto à pilrte final do art. 5Q, dete~minando a.reserva
de, no mínimo, I (uma) hora semanal para a apresentação de programas musicais, esta reserva se fímita aos
artistas c tnúSicos rcsídentes no riüiníctpio (sic) em que as
emissoras de rádío.acham~se instaladas. Ora, por menor
que seja a potência de tais emiSsO'r'aS, ~ific_Hrllente se_-eonceberfa- o seu raio ·de influência com abrangência unicà-_
mente municipal. Ao contrário, a produção radiofôolca
assume_caráter rcg-iori.al, ultrapassandp às vezes as fronteiras do próprio Estado. Assim, uma ênfase regional seria bem mais consentânea com o todo do Projeto do que
a m_unicipUI.
~-·
'
·_ "'
Assim, nosso Parecer éfªYõrâ._v_el ~-aProvação do Projeto de Lç!, com adoç~_o das_ seguinte~ E~~p.das:
EMENDA N• 4 -

CEC

Dê-se a seguinte redução_ ao art: 29, caput, e
acres.ccnte-se_ o_ parâgrafo inrra, renu 1~~rando-se. o se~.

gu~:~.:

2'-' Entende-se por música brai;tleira, popu·~~r. Ou
erudita, para os efeitos desta lei, a composta f?ór br~si~e~
ro ou estrangeiro radicado no País que com;tltua expressão cult_UI_al d_e_ qualquer dos grupos étnicos integrantes
da nação":
_
.:_-- ~
-_ . ,.S IQ f:: aceita pa:~a-~_stC fím a u'ffiízação_, a:ém do pOrtuguês, de línguaS dos grUpos indígena;s e a_fn~anos!: ~os

imigrantes europeus e asiáticos que se radicaram no Brasil.
EMENDA N• 5 -

CEC

Dê-se a seguinte redação ao art. 59:
Ai-L 5Q No- horário compreendido entre as 7 (sete) e
as 19 (dczenove) horas, a que se refere o art. 3?, as emissoras de rádio devem reservar, semanalmente, 1 (uma)
hora, no mínimo, para apresentação de programas music~s ~ecuta.dos por artistas c músicos residentes na regiito.
-Sala das Comissões, 8 de maio de 1986. - Gastão
Müller, Presidente em exercício- Jorge K~!-lume, Relator - Ált'aro Dias --José Lins - Severo Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragel\i)......,. O Expediente
lido vai à publicação. Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19Se.cretário.

1! lido o seguinte

- PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 101, de 1986
_ '•Altera o art. 69 da Lei n9 5.107; de~l_:} de si-- tembro.de 1966, estabelecendo a equivalência entre o
• , ..FGTS e a indenizaç-ãO da CLT, no Cll$0 de_ despedida
justa causa.''
-

sem

O Congresso Nacional decreta:
Art. lQ- O 8.rt: 69 .da Lei n'~·5.107,-de 13 de setembro
de 196Ó, pa-Ssa a-vigor-ar com aS seguinte5ffiõdificações:
.. :'Art. 69 Ocorcerido rescisão d?. c-;;--ntrato di!
trabalho, por parte da empresa, sem JUsta causa, ficará esta obrigada a pagar diretarnente ao empregado optante os valores r~lativos aos_depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não hoúver sido reç_olhid.o. ao banco
- depositário, além de importância que c_orresponda à
- difeiénça entre _a quantia que esse tenha que receber
a título de FGTS e a ·que per~beria a título de indenização calculada na forma prevista na CLT.
§ }9 Quando ocorrer despedida por culpa reciproca oU força maior, recon'hecidas pela Justiça do
Trabalho, a quantia a ser paga a(rempregado a títu-'1o ôa diferença mencionada n9. ·~caput" deste artigo
re·duzir-se-â à metade.
§ 2'
·······"·········-~··-··---·-·::··
ArL 2'? Esta Lei- entrará. em vígor na aata de sua
publicação.
__ _
,_
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Aqui a consagração de uma tese jurídíca q_ue jâ conseguiu sensibilizar boa parte dos juízoS e tribunais trabaUllstas d.o....eafs e que não pode ~eixar de ser adotada, na
lei, sob pena de termos que suportar o prevalecimento da
injustiça repetidamente pr3.ticada contra trabalhadores,
sustentada não por causas jurídicas-incontras-táveis mas
por sofismas do menos r-espeitáveis, como esse:do Tribu·
nal Superior do Trabalho, cujo entendimento retratado
em acórdãos vários ê o de que a equivalência a que serefer_~ o _arJ. 165, XIII, da C.F~, êjurídica e n,ão económica.
Entrementes, muitas decisõeS de tribunais regiOnais do
tr_abalho~ assim como de JCJ _e mesmo juízas de Direíto,
insístem em proclamar que essa equivalência é, antes de
tudo, econômica, pois do contrário não haveria equiva-lência. Ali~s, ê antológica a decisão de um juiz do trabalho de São Bernardo do campo, SP, para_querQC "a palavra equivaler, etmologicamente, vem do latim aequi valer~, que_ se traduz por igu~t _valor. Send~ _as~im, o _emprega~o, na despedida injusla; tem o direito de haver da empresa os depósitos do FGTS, que da está -obriiada a
- 91mprir na equivalência, isto(::, no valor igual ao que teria na fo.rma de indenização".
_
_
Cuida o projeto, pOàanto, como -Se vê-da nova red_ação mandada dar ao art. 69, da Lei n9 5.107, de deter~nar _que a empresa, ao despedir empregadO optante
pelo regime do Fundo_. fique obrigada a pa_g_ar~lhe _quan~ia_ que_ perfaça,juntariiertte._com os d.i!eiio-s a serem recebidos do _FGTS, a importàrlcía que perceberia de indenização.
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Lembramos, a propósito, que a atual Ministro do Trabalho, Dr. Almir Pazzianotto, é dos mais ardorosos_ defenSOr_eS da tese esposadª no presente projeto de le_~
Sala das Sessões, 19 de-maio de 1986.- Nelson Car-

Reiro ..

LEGISLAÇÃO CLTADA

LEI No 5.107
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

~Á~~·-~-~cic~-i~~~d·~· ;~~is'ãd dci. ~~~tr-;t--;;· d~ l~~b~ih~,
por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada ·a pagar diretamente ao empregado optante_os valores
relativos aos depósitos réferentes ao mês da rescisão e ao
imediatamente_anterior, que ainda não houver sido recolhido ao Banco Depositário, alêm da importância igual a
10% (dez por cento) desses valores e do montante dos depósitos, da correção monetãria e doS juros capitalizados
na sua conta_ vinculada, correspondentes ao período de
trabalho na empresa.
§ -19 Quando ocorrer despedida por culpa recíproca
01:1 força maior, r~nheclda:s pela Justiça do Trabalh(), o
percentual de que ira ta este artigo será de 5% (cinco por
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele
previstos.
§- 29- _ - l\$ importâncias de_ que trata este artigo deverão
constar do recibo de quitação de rescisão do_ contrato de
trabalho, observado Õ disposto nos parãgrafos do artigo
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quanto aQs valqres discriminados.
~Redação deste artigo dada pckt Decreto-lei n~ 1.432, de 5 de deumbro
de 1975{00-, 5-12·75).
• •' •-• • • •~ •.J • • • • • • • • -'•
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(Às Comissões de ConstiiuTÇiio- e Justiça e-._de .....c.glslaç&o Social.)

O SR. P.(_U!SIDENTE (José Fragelli)_-:;-- O projeto _lido
será publiCado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Frag'elll)- Há oradores
in-Si::rifos.
COncedo a p8.l<~vra ao nobre Senador Aloysio-Chaves.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-- Sr. Presl·
dente e Srs. Senadores:
TiVe a' o-portunidade de ocupar a atenção do Senado
há alguns dias, para focalizar o problema que pertine às
regiões do médio Amazonas- Tapaj6s e Xtngu=-- ârea
que está encravada entre a AmazônTca Ocidenfãl e a
Amaz-ônia o-riental.
A Amazônia Ocidental, assim configurada para os fins
da Zona Franca, encontrada em Manaus: e Amazônia
Oriental, banhada pelo Oceano Atlântico, na realidade,
d~frutandC!-~apenas dos benefícios da SUDAM. En(juanto a SUDAM exerce a sua ação e tem sob a suajurisdíç"iio toda a Amazónia Legal, incluindo, portanto, a
Amal.ôriia Ocidental, esta ainda recebe os benefícios-diretos Qa Zona Franca de Manaus.
A Amazônia Oriental tem sido utilizada para que se
ampliassem os benefíCioS· reServados a es-ta ârea a outros
Estados do Brasil, de certa maneira sempre reduzindo os
recursos que poderiam ser concentrados apenas nesta região,_ l1aja Vista õ caso da gra_nde provincia mineral de
Carajás, que. hoje, para aplicação dos inCentivos à ati vi~
dade agropecuária, ao setor mineral e às indústrias, in~
clui, no Projeto Grande Carajãs o Pará,o Maranhão,
parte do Piauí e de Goiás.
Essa região a que me refiro, -o baixo Amazonas- Ta~
pajós e Xingu ::-está intercalada entre: a Amazónia Ocident<!l e a Amazônia Oriental. Mas. geograficamente,
sob o ponto de vista d8. Geografia, é a meSma área, é a
mesma região. t preciso levar a essa área, de maneira di~
reta, os benefícios que jã foram concedidos à Amazônia
Ocíde_ntal. -por Tsso. mesrilo, o meu projeto de lei estende
às regiões do baixo Amazonas-Xingue Tapajós- os
benefícíos úscills ·concedidos à área da Amazônía Ocidental. Estou certo de que esse projeto merecerá toda a
atenção do senado Federal e depois logrará, sem dúvida,
tambêm, a aprOVação áa Câmai-a dos DeputadOs.
Hoje, ocupo a tribuna do Senado para apresentar pro·
jetO de lei que altera a redação da alínea c do inciso II do

~
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ar!. 702, e da alfnea b do art. 894 da Consofidação das
Leis do Trabalho.
O Tribunal Superior do Trabalho, como inst§ncia de
cúpula da Justiça do Trabalho, está, como é do conhecimento geral, debaixo _de um _volume imenso de recursos

para apreciação. Processos -aos-milhares chegam, constantemente, ao Tribunal Superfurâo TiiiDalho, sem que
este possa atender às justas e legítimas reivindicações das
partes que aspiram a aplicação de uma_Justiça eficaz e
rápida.
Ainda hoje o Correio Braziliense-publiCa com·o titulo
"Sobre o Efeito SusPenSivo", confcrênciã-do Ministro
Barata Silva, que é o decano dos Ministros dQ Tribunal
Superior do Trabalho e ex~ Presidente da mais alta instância trabalhista, proferida no SimpóSíO Intersindical
86, promovido pela Federação: das Indústrias do Rio
Grande do Sul, e realizado cm Canelas, no dia 12 dCSte
mês.
A conferência a que me refiro.:cuida, especialmente, do
chamado efeito suspensivo pedido sobre cláusula de decisão normativa na Justiça ôo~Trab-alho. =
Nas decisões Uórmativ-as- da Justiça do Trabalho; nos
dissídios coletivos de natureza econômica, há freqUentemente recurso para a suspensão dos seus efeitos, medida
que chega ao Tribunal Superior do Trabalho contra decisões tomadas nos Tribunais Regionais do Trabalho.
Somente neste s_etor, sem atentar para os dissidios indivi-duais, onde então, o-volume de serviço é extraordinário,
só neste setor, diz o Ministro Bimita Silva, nessa conferência:
"Acrescento que, como todos sabem, o volume
de processos que o TST enfrenta nrO permite pron~
to julgamento do recurso ordinário, no qual foi concedido efeito susperisiVO; decorrendo, daí, que as
partes devem esperar, não raro, dois ou três ã.nos
para a solução do dissldio, com toda a gama· de inconvenientes que tal fato traz, a começar pela inexeqüibilídade da decisão, com renexos negativos para
ambos os interlocu-tores sociais, a·gerã.r a Ttltranqtfílidade entre as categorias profissionais e eco"nOmiCas
envolvidas, diante_do surgimento de novas ações coletivas, pela fluência da data base."

Art. 702.

. .............. . - •. ,____,.___ .... --.=o •••• - ·

a) ··"·················-·-····-··········
b) •.•... ·············----·---··········

uc) julgur embargos da!i __declsõ_~s-- das Turmas,
quando estas divirjam entre si ou db decisãCiPI-oferida pelo próprio Tribunal Pleno."
"Art. 894.
a) .

c~o·
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b) das decisões. das Turmas, protéridus em ri!curso de revista, que divergifem eflti'c si óü de decisão
proferida pelo Tribunal Pleno, salvo se o acórdão
embargado estiver em conso.nância com enunciado
da súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal
Superior do Trabalho~·~
E juStifiCO o projeto da seguinti!malleira, Sr~ Presidente:
Num país com·a exten-são tetiitoi1àl do Brasil foi necessário criãr vários Tribunais Regiofia-is -do Trabalho
(atualmente treze), com a fin8.liCfaOe de assegurar, a to-

-

!255"-

_ Funcionária e)!.emplar, ingressou no Senado Federaldos os jurisdícionados, o duplo grau de jurisdição e, ·ao
cm 1946 e fez-se conhecida_através de seus indiscutíveis
mesmo tempo, celeriôade processual. No entanto, __ essa
méritos. GalgoU o c3.rgo de piretora d"!o_~ubsecfCta"ria d_e -sitUllçã.o obrJgou _o Jegislado_r constituinte a prever uma
Comissões em 1963, onde permaneceu por onz_e _anos e,
terceira instância, encarregada de zelar pela uniformiposteriormente, djrigii,t à ·s~cretaria Legislativa dista Câz-a-ção da jurisprudência trabalhista no teáítório· DiCicimara Alta desde a sua criação, até a data de sua aposennal. Dai a criaç~o do Tribunal Superior do Trabalho,
tadoria, 2 de maio em, curso. Nessa faina,.Cooi-denou e
que possui; cõrilo função principal, zelar-por essa unifor-- supervíSioflãu"its Subsecretarias de Ata, COriüsSõc!s e Tamização, o cjUe é feito, em última análise, atr9-vés das dequTgrafia em c6njunfo CÜ!ll ã Se.cfetaria-Geral da Mesa,
cíSõés-do seu-PfenáriO, ao apreciar recUrsos- de embarg-os~Co-m absolUta pre:.,teza e r~tidão.
-intcryostos_ c_p_(ltra decj_s~es p_roferi<!as pQ_T suas Turmas
__em_r.e_cursos .de revista.
- A essa funcionária que com brilhantismo e lealdade
NãO se jllstÍfíCá, -poiS, ~que-"Uíérri"do préssupOstO -rec_urbrindou o ,Senaçio_Federal com seus relevantes serviços,
sal da diverg~n'?ia, adJTljta,~se a inte(posição· de effibargósdeixamos _c.ons_ignado o n_osso pleito_ de homenagem, sopam o Pleno por violãção de lei federãl, como o.correlicitapdo, ain_ç!a, tiQu~~ o tneSm_õ _registrad·Ô nos Anais
<ltualmen_te, poiS ãÇã"o rescis6_ríã; na !u~tiça dO_-Trã~"alho,
desta. Casa..
. -~- _ --~"
cãbe na~ hipóteSes previstaS no CÓdigo d~ ProceSso CiSr. Presic!en te, SrS. Senadores, cstã~Os vivendo -_hojE:
vil, dentre as quais a da rescisão do julgadÕ _ior "violar
uma nova realidade no País.
literal disposição de lei" (art. 485, inciso IV, do Código
t\.:fudou o arasil e, mediante um process-o polítiCo sode_ Processo Cívíl).
cial e econômico, mudou a República; noss-o povo vê o
Não há razão para que as Turritas e -o Pleno do Tribufuturo com tranqUilidade.
naL.Superior do Trabalho examinem a causa, duas vezes,
O Brasileiro es.tá acreditandO:
P!!la violaçãO- dã:-Jd. -mo·se-arguffié_~te que_à.COrte issün
Chegou a hora de encararmos o desenvolvimento
- --o faz quando o~ recurso-se este"1a em divergê'D.cia.j_Jrispru--,-como um objetivo factível; sabemos que existem marcandencial, porque a revista unifiCã. a jurisprU-dência ~doS- tes. diferenças entre- os chamados mundo desenvolvido e
Tribunais Re~ionaiS àci _TrabalhO, ~nqú~mto os erriblú·~
-o Terceiro Mundo, entre os países do Norte e os do Sul,
gos ~~ifi~a~ 'a jurisprUdência das Turmas do TribuQa)
entre a Europa e a Ãfrica, entre os Estados Unidos e os
Superior do Traliãlho_.
países latinO-anlerfcanos.
·
·
No Supremo Tribuna!_ Fed~_ral_, os emJJargos para o
Estas diferenças levam a interpretações sobre o tema
~lena restringem-se às hipóteses do dissídio pretorian-o,
desenvolvimento que, sem dúvida, pode se apresentar
nãO cabendo pOr V-iolação de lei (art. 330 do RegimentOsob os mais vari<idos aspectos.
·
Interno do Supremo Tribunal Federal), a não ser - e
Algumas nações. são consideradas desenvolvidas pelo
mesmo- assitTt se a decisão não for unàníine- em- açã6 ·
bem-estar social de seu povo, outras pelo nível cultural
penal procedente, em revisão criminal improcedente, em
de suas populações, pelo consumo de energia, pelo uso
rescisória Origiriár:ia (que também-cabe no Tribunal Sude energia nuclear, outras ainda, pela participação dos
peri<?r ~o _Trabalho), n~, representação de inconstitudodiversos setores da economia na formação do seu produnalidade e em recursos criminal ordinário de decisão desto naciorial t:. ainda, algumas pela soJidez de suas insti-_
favOráVel ao a~usado_(art. 3JJ do Regirriento Inte-rno dotuições Civis.Supremo Tfib:unal F<xiefal).
Existe, porém, urila ritedida comum: o- uso naciOnal
No Tiibunal Federal de Recursos, a causa trabalhista
dos recursos hídricos.
é julgada, em primeiro grau, pelo Juiz Federal, de cuja
O Brasil está desenvolvendo um grande esforço para
decisão __cabc;. recu_r,So ordinário para uma das Turmas ·sUter assento junto àQueles países desenvolvidos. Temos
bordinadaS a· 1: SecçãO_:, O a~idã~ dâ Turma'_ê sujetto"
concentrados esforços em desenvolver um parque indusapenas a embúgos áe divergência. Não co-mpórta revíSta
trial competitivo, estamos aumentando, substancialmenriem-j!ll}bargos~por ~íolação literal de lei (RegimeritOiríte, o consumo e a oferta de__energia, debutamos já na pro~
~e_~nq__ ,do T:r:ib-unal Eederal de Recursos, artigos 266 e
dução de energia nuclear, mas, lamentavelmente, não
275).
- ------ evid_enciamos quã-lqUer _esforço oU preocupação coni a
O p-ropOsitodeste· projeto é simplificar o prOcesso -~nl
racionalização da utilização múrtipla de nossos recursos
bãHiista, asÚ:gura_ndo~Ihe maior rapidez, com a supreshídricos.
s~o _da hipótese de cabimento de embargos, no Tribunal
São de reconhecída importância, o valor econômlco,
Superior do Trabalho, quando as decisões das Tuiffiâssoclal e arnbiental dos nossos rios.
,
forem conyár~as à letra de leifederal. Coni Is_so, eStar-seE de-reconheciCia Importância; o uso de suas águas
á ~p~s_§_i(?i!itando _illl}? prest;wãojuriSdiciO"n_al tnibalhiSta
para
o
abastecimento
urbano,
rural_~_industriaf,-para
irmais célebre, o que seinpre foi o objeUvo ào Direito.P"rõrigação e ~gropecuária, par_a a piscicult!Jra, e agricultura _
c~ssu.al dÕ Trabalho, pfíncipalmente no -·moritêntÕ- _em
Pãfu geraçãO ôe enei-gia, para recepção e transporte de
que a instância supefior- triibalhista encon.tra-se assoberesgotos devidamente depurados e tratados, para o lazer e
b<J--º--ª- com up-1 número muito grande de recursos, a maioa melhoria de qualiçlade devida, para manutenção dos
ria dos q1,1ais não prospera, tanto que quase sempre não
eoossistemas, para a Valorização paisagística, para o tu.sào__Cõnhe.cidos. Para ilustrar a assertiva, cotejem-se darismo e, num País com baciaS de dimensões continentais,
- dos: em 1984, o Ti'ibunal Superior do ·Trabalho jUlgou
~para o traq_spQrte _e-a naveg~ção.
16.200 feitos e. em \985. 23.000.
··
-Chamo a aten-ção-para a -aÇão predatóría Ílas diversa-s
Ora_, Sr. Presidente e Srs. ~enadOres, ê pidCiivel ter~
bacias_ hid_rográficas, onde são constrú!das barragens
mos pml! Ju_$tiça--cé_lere; rápid8 e eficaz do que uma Jus--que, simplesme!lte, busca~ o -aproveitamento energétitiç<llerda, _lenta, porq_ue esta ê a prôprra negação da Jus_so, deixando de lado todas as demais finalidades de utilitiça. (Muito bem! Palmas.)
zação das águ.ãs, d~struirídO~ atê, _a possibilidade destes
rios fornecerem,- aS nossas- põpulaÇõeS- carenteS, o aliO SR. PRESIDENTE (José_Fragelli) - Concedo a
mento e a possibilidade de utilizarem suas águas para o
palavra à nobre Sénadora Eunice MíChHb.s. Por cessão
transporte de sua produção, dos insumos necessá_rios a
do nobre Senador Martins Filho.
estas e de seus:__itens de consumo.
Sr.. Presidente, Srs. Senadores, "Os rios são estradas
A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM: Pconunque anc~am", cof!!O beJ? disse o ilustre Eng:> Affonsq
cía_o seg\l_íote discurso.J -_Sr. Presidente, Srs. SenadoHenrique
Fur!_.açiÔ Po.~tug_al,. não podemos. deixar de
res:
util_izá-Jos, pri~cipalmente _p_ara _a l)aveg_ação, jâ que__o
OCUpo hoje a Tribuna para prestar o preito do justo-_
própiio CôOigo de_OKguas pre1(ê, desde-1934, que o uso
reconheclmerilo pela dediCação do indi_víduo em prol de
das águas públicas deve se realizar sem prejuízo da naveUrii--Shtetn:i, a postura firme e digna de um ser que por
gação. E neste País, t~qs visto verdadeiras hidrovias seloÍlgoS anos se irdinoU em extrema competência e perrem barradas, não deixando qualquer perspectiva para
sistente trabalho, são fatores que não podemos deixar de
uma futura navegação.
Por que no passadO não. nos preocupámos c~m ·ist~?
- fegiSTiãr.
Es.Íaffios falando -da Dr' Edith Balassini, figura ímpar
Por quê o País hoje não conta com uma malha hidrode mulher que, com indubitáVel eficiência, trilhou nesta
Vi!tria consent_~_nea _c_oçn a sua g_randeza e inJegrada ao
sistema de transporte?
Cmtã -uma--cimiõ.hada das mais profícuas.
0

Atente o Senado da República para 6ssas declarações_
do ex:- Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. So_mente em se tratando de decisões normativas em dissí~
dias coletivos, de natureza econômica, geralmente instaurados, agora, após a deflagração de greve; somente
para a apreciação dessa matêria as partes têm -que esperar dois ou três anos. Na realidade, a decisão normativa
entra em vigor, e a parte pendente fica aguardando a
oportunidade paraju!gament9_no tribunal, acaba sendo
superada por outro dissídio coletivo, ciu por outfa gfeVe,
ou outra revisão salarial.
Em grande parte, o acúmulo de processos no Tribunal
Superior do Trabalho decorre ainda de impe-rfeições
existentes na lei do processo trabalhista. E para corrigir
uma dessas falhas é que apresento projeto de lei, alterando a alínea c do inciso II do art. 7Õ2, e i alínea b dO~art.
894 da Consolidação das Leis do Trabalho, no_s seguintes
termos:

Terça-feira 20
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Es_tas perguntas-, evidentemente, são fáceis de serem
respondidas: nos falta uma tradição hldroviârfa; nos f:ilta um_organismo que co_ordene a política de gestão das águ~s; nos falta conhecimelltO teCnOlógico adequado e re-cursos humanos e financeíros compatíveis coiii_êstã~~es
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Se por uni lado o Governo está constantemente atendéf:tdo-_às regíões cortadas por rodovias ou ferrovias -onde
se encõntra a maior concentração de desenvolvimento,
não vemos porque continuam completamente abandonadaS-àquelaS Que têm nos rios o _seu Pririci:Pal meio de
transpOrté.
~
-· -·
O Amazonas não póde ser mais_esqueCido, as p-rincipais bacias do_ País têm que-cti"mprir o seu pap-el na nossa
eí:onomla. -

tão, não existindo planos integrados ~e ~_proveitarilento
múltiplo dos recursos hídricos e nem um Plano Hidraviário Nacional.
=
- Estamos, por fOdo momento, assistindo a realizaçõeS""-inlernacionais voltadas paTa a UtifizaÇão-·das rios como
As alocações de recursos são inSígnifica-nles. Se -verifimeio de transporte.
carmos as alocações-de recursOs por bacia, a-Amazoilia
Os Estlldos Unidos da Amêrica do Norte desenvoÍve-atírliiu em 1984, 0,0033 bilhões de-cruzados, {),0068. biram a sua malha hidroviâría desde os grandes Lagos até
lhões de cruzados em 1985- e. o;o 13 bilhões de cruzados
o Golfo do México, além de implant.úem, ao Iorigo de
em 1986, o q-Ue pode ser considerado insignificante para
toda a sua costa leste, uma hidrovia permanentemente
uma rede hidroviâria com extensão de 20~242 km.
dragada, possibiHtãndo o deslocamento de cargas a baiIsto é-catastrófiCo Uma Vez C[ue estes-recursos devem
xo custo_ e reduzindo cons_umo de co~bustível.
atender a quatro Estados e dois Territórios. A Euiopa está-Completamente desenvolvida, no que
As populações ribeirinhas carentes es_tãõ desassistidas,
diz respeito ã.o tra-nspOrte fluVial.
as produções não são escoadaii, e o abaStecimento_ local
A União Soviéficã é cortada por grandes hidrovias,
_está prejudicado.
que permitem ir ao Mar Bálfico-ao NegrQ e ao_Câspio
Sr. Presidente, Srs. Senadores: Este cenário tem que
com ligações para o Mecliterrâneo.
·
ser allerádo.
·
- - - -- Estes exemplos demonstram a importância que é dada
A nossa proposta neste momento, consiste em, a
ao transporte fluvial nos países desenvolvidos, não sendo
exen:Iplo das rodovias com o seu DENER e das ferrovias
por acaso que estes países se preocupam -cada vez mais
com a sua RFFSA, que as hidrovias sejam assistidas de
com o uso d_e_ suas águas pãra o transporte hidroviário.
forma adequada e bem estruturada. Aqui propomos, de
As vantagens são por demais conhecidas e vêm, de cerimediatO~ a criação de um órgão-específico parli" a gestão
ta forma, ao _encontro dos objetivo_ maiores de um_a
do se:tor hidroviário. Embora sabendo que o Governo da
nação.
-'f\_Jovª- República está empenhado em_ reduzir os custos
A possibilidade de movimentação de grandes quantiadministratiVos do setor públiCo, espera:õios que consi~
dades de cargas a grandes distâncta:"s~ conl Custos dedere a neCis~idade urgen-te deconsolidar umª" polí~ica hitransporte bastante inferiores ao de outras mQdalida.dçs,
droviái"i<i. para o País,
permite uma concepção ·moderna e económica, através
.f~oP._om<?S que isto se re!l~}ze por etap~s. Q _Erim~!~o
do uso de sistemas intermodais.
"'"'~-:_" ,_
paSSo Ser-á _alo~ar os recursos efetivamente nec_essârios ao
A não-interferência COm tráfego urbano dâ maior ·sede5enVolvimerito do Sistem-a hidrovíâriO"""coerintes com· a
gurança ao transporte de cargas perigosas, o que fez com
sua grandeza i específicOs -para o setor·.
que pa[ses mais desenvolvidos passassem a ter legislação
O segundo passo seria criar~ aírida na estrutura atual
específica para que eStas cargas fosseilftfansporlãdas exda Empresa de Portos do Brasil. uma diretoria de infril~
clusivamente pelas hidrovias, já que esta modalidade, inestrutura hidroviária.
ternacionalmente, é a que apresenta menor estatrstíca-·em
A PORTOBRÃS, por lei, e e·m cá'fát'ér tranSítóri_o,
acidentes fatais.
vem desenvolvendo esta ativ1dade da maneira que lhe é
Enfim, o transporte hidroviârio, dentre todos o_s mopossfvel, tendo em vista os pouCos recursos financeiros
dais, é- o de menor custo na implantação da infraalocados.
estrutura.
A atiiaçàodãqueia Empresa, em todas-as baciãs hidrográfiCaS-,- apesar dos esforços, está riluito aQuém do que
Essas vantagens --citadas são de grandCi importància e -deve ser feito para a efetiva- implantação da infra~
não- podem deixar de ser levadas em consideração ~-m
estrutura hidroviária.
qualquer planejamento de transporte no País.
Preçisg~.mos m_l!_dar esse quadro.
O qUe vemos, ·eruretantó, é exatamente o contráriO, o
Precisamos atender a uma hidrovia como, por exemsetor público n7ao tem se preocupado devidamente com
plo, a do Purus, que abastece uma região longínqua da
o setor hidroviáriO interior.
Amazónia e atinge a capital do Acre e outras "cidades daFelizes as nações que contam com recursos-hídricos
quele
Estado; comei a do Madeira, quC hoje permite uma
em abundância e por eles podem transportar suas riqueligação expressa de comboíos de empurra entre Porto
zas.
Velho
e toda a região do Amazonas e do Pará, atingindo
Todos conhecemos que o Brasil possui a maior bacia
Manaus e Belém; como a do Paraguai, que permite o trâhidrográfica do mundo, na Amazônia, onde a importânfego_ permanente na região do pantanal mato~grossense,
cia do transporte fluvial é fundamental na distribuição
entre Corum.bá-e Cáceres, além de atingir os países vizidas mercadorias movimentadas pel::is diversas comuninhos,
n_o tráfego internaciOnal, além do São Francisco,
dades daquela região.
vei-dadi!iro eio de lriteiração erit.!e .o N_OrdeSte e to-dii a
O amazôriida precisa trà.Osportar a-~menores- Custos e
região Sudeste; como a do Nordeste, de profunda peneprecisa se deslocar com eficiência e st:gurariça na sua retração ~qclal para populações carentes; e como a do_ Sul
~
gião.
_
do Pais, competitiva e participante do processo de exporO Amazonas tem a seu dispor a rriãio-r redeliiârOgrá-fitação.
ca do mundo, mas, infelizmente, não estamos dando a _
Precisamos saber, ex:atamente, o que cada uma delas
importância devida a esta região e muitO rrienos ao trans~
representa para ·a Nação.
porte hidroviáiío ·interior neste País.
O ~r. César CalS-- Permite- um apart~ Senaaora?
Os orçamentos ·do Ministério :d_os Transportes para os
diversos sistemas mOdais 1nterióres nacíonais·e-spelham
A SRA. EUNICE MICHILES - Com o maior praesta realidade.
zer, Senador.
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores: O DNER conta
O Sr. César Cais- Nobre Senadora EUnice Michiles,
com cerca de 5,23 bilhões de cruzados para investimento,
V. Ex•, no seu pronunciamento, foéaliza um assunto de
a CBTU,- com cerca de -3,3"0 bilhões de--crllzidQs, a
muita
importâilcia e que o Brasíl, de fato, pouco cuidou:_
RFFSA (Rede Ferroviária- Federal Sociedade Anômia utilização dess._es. caminhos líquidos naturã:is que são os
ma) com outros 2,4 bilhões de cruzados e o setor hidra~
rios. Os rios brasileiros sãó todos de penetração interior
viário iitterío-r com a-penas·o~f3 bilhões de -cruza_dos.
- e, justamente, onde- J1ão existem estradás. Dessa maneii.i
Há que se estranhar as casas decimais ã.qUtapresenfaé
necessãrJo que o Governo dê_ recursos à PORdas, entretanto, isto sigriifiêadizer que se arredondarmos
TOBRÁS, porque sem esses recursos ela não Poderá fapelos métodos usuais da MatématiCi o UNER teria 5 bizer
nada. E necessãrio que o Govenio encãre este assunlhões de cruzados, a CBTU 3, ã. Rede 2 e o seto_r hidra-_
to com um cirãter prioritário. A rigor, e so6 -todOs oS a.Sviário zero.
pectos,-3.-riaVegação interio'r tení muita importãRcia Para
É necessário alertar o País para o absurdo que isto reo Brasil,_!lão só sob o aspecto de.economia de combustípresenta.

vel, coino_o tr:insporte"de grandes quantidades de produ·
tos agrícofas que, pela via rodoviária, seriam muito eilca·
reciclas~ Na realidade. o Brasil necessita de um projeto
prioritário para a navegãÇão iriterior e creio qUe o inoment~ nunca foi tão oportuno quanto agora, quando· o
Governó P~~te_óte a'gitíi:ar o desenvOlvimento e, p_Ilncipalmente, dÕs produtos agrícolas. A agricultura tem sido
colocada pela Nova República como prioridade número
um e sem esses rios de perietração interior, sein- esSas
ãq-UaVias, ficã:i-1 m-Uíio dificil conqUistar as ilovas frorlteiras agrícolas _cad~ vez _mais distantes do litoral. De maneira que me solidarizo côm o pronunciamento de V. Ex•
e entendo que o Ministro dos Transportes, Reinaldo Tavares, especialiZado em problemas de transporte, hã de
considerar o pronunciamento de V. Ex' pela enumeração
dessas várias aquavias, principalmente no Norte doBrasil, onde quãlquer estrada é muito difícil; então, ali está o
cuminho natural que é a aquaVia. Quero, portá-ilto,solidarizar-me com o pronunciamento que V. Ex• faz em
hora tão oportuna_.
A SRA. EUN{CE MICHILES- Muito obrigada, Senaao-r César Cais, Tem razão V. Ex• no dizer do que significarüi racion-alizar esse noss_o meio de transporte que é
o mais barato, estatisticamente _o mais seguro, e que per·
mitiri~. ínc_lusive, o-transporte de cargas consideradas
perigoSas através do sistema rodoviário, ressaltando ainda que_ s~o estradas prontas _e cuja conservação é muito
barata. Então, é incompreensível que um Pafs com a
maior malha hidroviãria do Mundo, não se aloquem absolutamente recursos e que não se tenha sequer uma Direteria voltada para esse problema, e até acrescentaria
mais, rião si tenh:i no Britsil- mão-de-obra devidamente
qualifiCada, com cursos de_especialização e··que pudesse
voltar-se para uma política hidçoyiária do País.
Acho que estamos realmente perdendo muito tempo.
San) os um País que poderia ser o ·exemplo pãra o mundo
pela riqueza hidroviária que possuímos. Poderíamos ser
uma espécie de laboratório e-até uma atnostrã para oresto do f!1Undo çie coqto a_proveitar essa malha hidroviária
de maneira barata e correta, e iil.clusive essa navegação
interjor alca_nçando populações como, por exemplo, no
meu Estado em que existem MunicfpiOS que dependem
exclusivamente do transporte fluvial para que possain receber õS seus itens àe consumo, para que possam exportar a sua produção, enfim, para que possam sobreviver_ e
essas populaçõe_s são extremamente imporfã.Otes de vez
que marcam os nossos limites com as fronteiras.
Silijlreeilde-me que n Brasil não tenha, na verdade,
absolutamente nada; poderíamos até dizer zero, em
qualquer tipo de polítíca hidroviária. De maneira que
agradeço muito o aparte de V. Ex•
O- Sr. Pa_ssos Pôrto

--= Permite V.

Ex' urft

aparte~__

A -SRA. EUNICE MICHILFS - Com maíor praZei,
nobre Senador.
'
O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senadora, quero me solidarizar com V. Ex• porque considero da maior oportunidade o debate que V. Ex• traz ao plenário desta CaSa,
sobre as hidrovias.. Sabe muito bem V.- Ex' que toda a
base do crescimento americano se baseou nas aquavias
que fizeram o desenvolvimento costa a costa e, a bem da
verdade histórica, há de se dizer que o Brasil, do século
passado, tem um acervo técnico a respeito de projetas de
aquavias 1 __ligando, inclusive, a Bacia do Toca_ntins Araguaia ao São Francisco. Chegou a se sonhar, no século passado, com a ligação do Norte ao Nordeste, através dos seus rios, que são transversais e poderiam, através da intercorrência fazer o transporte fluvial que é, sem
dúvida alguma, o mais barato e o mais seguro. V. Ex•
traz, neste _instante, uma palavra que considero da mais
oportuna. Tuifo isto desapareceu •no Brasil com a revolução do petróleo, só se pensa em rodovia, em asfalto.
__Antigiul--iente havia o Departamento de Portos, Rios- e
Vias Navegáveis. Hoje, exiSte Uma empresa chamada
PORTOBR_ÃS que se preocupa, exclusivamente, com a
exploração comercial dos portos do Brasil. De modo_ que
V. ~x• tr~z a e_sta Casa um asSunto da maior oporturiidade _eoSignificaç2.0. PreCisamos de um 6 rgão quC volte a estUdar e que implante OtãO esperado sistema ViáriO pel:is
á_guas do interior brasileiro.
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para a construção das eclusa,s. De maneira que~o rici está
se_cciomldo._Mas, mt::smo assim, a partir da Boa Esperança em díreção à Luíz Correia, temas mais de 800 km
inaproveitadOS, qüa-Ildo esses 80Cf km, <1: l!-m custo b_~!.xis· _
sirT10, poO~fiam ser a principal via de transporte do _P1auí
.da Marinh~o. sobretudo do Piauí,_ porque à margemd.Tieila do Parnaíba ficam muitas çlas prirtcipais ci~a_des
p"tl!.i-ienses, inclusiVe Teresina~-Flori3.no e Parnaíba. Mui~
.:to__pbr!gado a V._ E_J\•

A SRA. EUNICEMICHILES- Muito obrigado a V.
e veja o seguinte:" a PORT9BRÃS s_equer tem uma
DireiOria que Possa ter assento nas decisões_ daquele órgão, daquele colegiado no que se refere ao transporte hidroviãrio. A alo_cação de recursos é'mínima, não_existe
um gestor e fica comO um -~nsignlficante apêndice àentro
da PORTOBRÃS. Neste instante, entendo que deveríamos propor, como
estou propondo através deste pr9_nunclamento, a c_riação
de ufl;l órgão que possa gerir, Que possa planejar, q~e
possaj:lropor uma política hidroviária para o País. Mutto obrigado a V. Ex'
Concluindo, Sr. Presidente, o Brasil poderá, no futuro, e-star completamente interlígãdo p-õr h1drÕvias, per~
mifindo qiú.~- se atinja, cõffi a navegação, desde o AtlântiM
co até as mais longínQuas regiões da Amazôl]!a e do
CeiltroMOesú: e dai, pafa o Sul, atê o rio da Pr~ta e, para
o Norte, até Q mar do Caribe, na foz do Orinoco, na Ve~
nezuela.
Ex~

e

··A SRA. EUNICE MICHILFS- Muito obrigado a V.
Ex~

Eu via bOje, nobre Seilador, urna ílu~tr~ção que me
pareceu basta ri te intereSsante; é que a carga que um n~~
vi o possa levar, ao lon~o d~ m~!tos quilô_m~:ros _'!:- httlrovia; é equivalente à que gastana 25 c~mmhoes. O custo seria 25 vezes-menor, ou por Õutra, seria muito mais
complicado, porque seria preciso-deslo_car 25 can:Iinhôes
para levar aquela mesma car&il· que_seria feita atrav~e
um navio de uma maneira muito mais simples e mUltO
mãis efiCiente. Muito-·obÍ-igada a V. Ex•

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex' um aaf>rte?

A SRA. EUNICE MICHILFS - Com
zer.

o maior pra:

O Sr. Nivaldo Ma-chado ---Nobre Senadora ~uliice
Michiles, infelizmente, a i:>olític;tde transporte neste Pais
sempre se desenvolveu em direçã() ~osta à i~dicada pelo
bom senso. Veja V. Ex' que a nossa estrutura ~e transporte contempla a rodovia com mais de 7Q_%; em segundo lugar, está o transporte ferrOviário e, eg~ último l!!&ar,
em situação desprezível, estâ o transporte hidroviário.
Isso é o que se·pode conside~r como 1itt13::_Poiftica ali:~
nada das verdadeiras condições do País. Os grandes paises, à frente dos quais os Estados Unidos, const':tdram
estruturas de transporte adequadas às suas necess1dades
e à sua rea1idade. Os Estados Unidos, que dispõem de
mais de cem milhões de veículos, têm 50% de ferrovias,
25%- de rodovias e 25% de hídrovias. Dir~se-ia que esse
P<iís não poderia serVIi- de exerilpfci, ve_z_ q':le, a_p~rtir_9e
sua configuração geográfica, ap-resenta oUtras Coridições
bem diversas das do Brasil. Mas, de qualquer forma o
Brasil. País sem petróleo para manter a atual estrutura
de seu transporte e do seu desenvolvimento econômico,
adotou caminho errado~ De modo que, quando V._ Ex~
traz a debate, nesta tarde, um probjem3: de tanta importância, tenl-m.--é que lamentar que a falta de visão- dos homens públicos, através_ dos te~__ijOs, tenha_levadQ 3:"-e_ssa
sitUação. o-transpsÕr'té hidroviãrio. mais barato, a-cus·
tos menores, bem baixos mesmo, que poderia influi~,
como influi, no preço dos Produtos, fo.I'l?-~n~_o ao p~yo
alimentação a preços_ mais aci:sSíveís esse é relegado a
piano secundário e O Governo d~le cuid_ou tl)Uitp pouc?.
Por isso está na hora de se fazer uma_cam_panha mlllt\)
séria- e V. Ex• Chãma a ateiiçaõ para- esse fato- parã
que não continue o País se orientaildo etTI cami_nho opos~
to ao seu desenvolvimento.
A SRA. EUNICE MICHILFS_- Muito obrigada, Senador Nivaldo Machado. Sobre ~ qu_e citou V. Ex•,_ o
DNER conta hoje errl: __seu orç3!I!_e~to c~m CzS 5.23bi~_
lhões; o CBTU com Cz$ 3:30; a Rede Ferroviária Feder.ll com Cz$ 2.4 enquanto que o setor hidroviârlo~_çonta
com CzS 0.13 bilhões: Pela matemática moderna. se se
fosse_ arredondar iss-o daria zero. tão p_ouco· que arredondado não ficaria nã.da. Teln ioda razão V. Ex'

a.

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex' um iiparte?
A SRA. EUNICE MICHILFS Senador Helvídio Nunes~

Com muito prilZC:r,

O Sr: Helvídio Nunes- Nobre Senadora Eunice'Michiles., a exemplo dos demais colegas também desejo deixar uma palavra de aplauso ao discurso de V. Ex• Na
ver~a.:~~·- ~J?.t:9.PJ~JTI_a,_çla,s__v!as_ _llavegá~eis.tem Sido-descu-_
rado, não apenas no Norte, mas_ tãmbém nQ Nordeste.
Veja V. Ex• que o Rio de Parnaiba, que é francamente
navegável, num curso de n:tais de L200 km, e que até o
princípio deSte século experimentou uma navegação razoável, estâ inteiramente abandonado. Aqui_ o nosso
eminente Senador César Cills_q'ue.fcii o responsável pela
construção da Barragam da Boa Esperança, -no médio
Parnaíba. contudo não lhe deram os recuros sUficientes

•

á'Sr. ·c~6rief il~in~s--~ Permite _v.- E~f um ap~rt~;
nobre senadora:

A SRA. EUNICE MICHILFS- Com muito'prazer,
nobre Seõador. _
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naus, sobre o temã "COmunidade e Constituinte". Meus
parabéns.

A SRA. EUNICE MICHILFS- Muito obrigada, Sen<ldor G<lbríêT Hermes: Quero aproveitar também a
oportunidade para agrndecer a sua presença no nõsso
congresso sobre "Comuniqade e Constituinte", que foi
um esforço. como V._ Ex• pôde observar, no sentido de
despertar, de modo_partiçular, nas populações dos bair~
rõs uma reflexão e_a importância quê representa neste
momento histórico do País o estudo e a reflexão sobre o
que é Uma Constiuiirite e sabre a impOftãncia das pes~
soas procurarem de alguma forma influir sobre a nova
Constituição.
Muito o_br!gã:âa a Y. Ex• pelas palavras gentis. Tam~
fi"é"m quanto ao ~ue V. Ex~ di_~e n6_s precisamos ser mais
raciõnais quando têntamÕs fazer planos para o País. Isto
ql!_~ :V. Ex~_ d~ certo modo demunda neste momento,
sobre a construção desta ferrovia, pela menos inicial~
mente, a mim me parece sem nenhum sentido uma vez
_que os nossos rios estão inaproveitáveis e tudo indica
que seria muito mais baroato usar o transporte fluviaL De
maneira que ag~ad_eça a V._ Ex.• o aparte que me dá nesta
tarde.
Concluindo: Sr. Presidente, eu diria que o Amazonas
_ não_ pode mais_ ser esquecido e que é_ ilosso dev~r...

O Sr. Murilo Bada.ró --Permite um aparte, nobre Se- o-sr; "Gàbriel HerniiS-- Nobre Se~adora, em primeinadora?,
ro -lugar gostaria de dar os meus parabéns, e até dar noti-cias à Casa pelo encontro op1:lrtuno, muito bem organiA SRA. EUNICE MICHILFS - Pois não.
~do, que a nobre Senadora teve com o~Governador do
O Sr. Murilo Bad;aró --::- Mas qÕem é quem esquece o
Amazonas,_com o título .. Comunidade e Constituinte".
Amazonas'?
Particlj)eí <!ele a con~ite e,_conf~~so,trouxe a_q~,_el~or im~
- pressão, até ap~endi a~g:umas lições que _VO_lr aphcar no
A SRA. EUNICE MICHILES -- NinguÇm esquece,
meu Estado. Mas, a prOpósito de estradas. estradas na~
só que n·iru~Uém -toma providências rio sentidO de desenvegáV_eis, de rios, real~ente_ a_ nossa sítu,aç~o, na _AlJ)_a~Q
volver aq~ela área.
nia, é de entristec_er. fho:emos hâ poucos dias um grupo
O Sr. MuriiÕ B~darÓ - Ning~êm esquece, mas n.in~
de empresários do meu Estado e também líd~res sindiguém se lembra.
cais, e fomos ao Ministro dos Transportes e -~ele ouvimos, depois de ex-por a situação de dificúldade -do nosso
ASRA. EUNICE MICHILLFS -Não, ning~ém
EStado: que o Pará, finalmente, não é uma ilha, h-gie,
quece e niriguém fài nadã. ·
- porque depende da estrada Belém-Brasíliã. ~ta estrada
_ O Sr. Murilo Badaró - M;1s não hã uma região que
a cada ano, apesar do muito que se tem gasto nela, reclaM
tenha sido Übjeto de tantas preocupações no País inteii-0?
ma gfandes consertos e reparos, e como em todo o ano
pasSado, e parte do anterior, não s~-cuidou dela. essa_, es~
A SRA. EUNICE MICHILLFS - Muitas preocu~
tfada está Qua-se esfacelada, precisando de uma reformupações e muito pouco· recurso.
lação completa. Essa estrada é que "Serve gra:nde parte da
O Sr. Morilo Badaró --E poucas soluçõeS, não é?
carga que -vem e que va"i, ínclusive para o Amazon-as,
para o·Acre, para Rondônia. Vem pela ~~rada_e ali apa~
A SRA. EUNICE MICI::I_ILLES- Lamentavelmente,
nha navios em· Belém para chegar finalmente a:os nossos
o apoio moral às vezes n~O-decide, _às vezes não resolve.
ricos Estados vizinhos, ricos e não aproVeitados. Mas
Nós estamos, assim, de certo mo.Po, fartos do apoio mo~
veja V. Ex~. temos o nosso Tocantins e o Ar:_aguaiã: (Jl!_e
ral, do apoio de palavras, d_a solidariedade de palanque,
cortam o coração do Brasil. Constrói-se ali a hidrelétrica
,da solidariedade de aisc-ursos. Nós precisaríamos neste
de Tucuruí, que é a salvação do Nordeste, hoje" com a
mÕm~nto Qç a_lgufjs fatOs-mais_ concretos. Muito_obrigaenérgia que já mandà.mos p~ra lá. Uma grande parte des~
da a V. Ex•
··sa energía éãproVelêVda }>elà multi11_açional que beneficiaa bauxita
grailde quantidade e parte_vai para o_fa_rá.O Sr. M:urilo B&daró -= Mas não há ninguêm neste
Esta hidrelétiiCã esfã camiil:llando, já com dificuldade de
País ·que nao esteja solidárió com a causa amazônka-::.
verba, e o principal, o maís_lmportante, a grande estrada
A SRA. EUNICE MICHILLFS ~ _Muito_obrigada
que nós esperávainoS; que é a grande hiorovia de no
pela solidariedade.
·
mínimo 2 mil km do Tocantins e Araguaia, que vai saindo quase que das prox_imidades_de Brasília. para alcançar
O Sr. Murilo Badaró- E ela desperta, não sô no Bra~
Belém, e que foi iilÍciada, na sll_ã piimeira etapa, com o
sll, mas no mundo iriteiro, uma enorme solidariedade.
iníciõ das eclusas de Tucuruí, ficou inteiramente parali~
De forma que estou até surpreso com essa afirmação de
sada o ano passado- e continua paralisado este ano,
V.Ex' ...
quando seria uma estrada simples, barata e que ligaria.
Atingirá Brasília e quase todo o Goiás, Mato Gro~?·
ASRA. EUNICE ~UCHÍLLES - Eu percebu claradando saída por esse porto formidável que foí construíment~ Para oilde V. fu, quer me conduzir.
do em Vila d_o Conde, Belém, que apanha navios até de
O SI-. Murilo Badaró -Ao cont_r~rio.
45 mil_ toneladas, com a saída para o mundo inteiro, na porta do Atlântico, nas port~s de Belém. Pois_tudo Isso
A SRA. EUNICE MICHILLES ~Agradeço a su_a soestá paralisado, quer dizer, não estã havendo atenção.
lfdariedade, que se-Sómarâ ao meu discurso de uma ma~
Nós preciSamos., e eu combinei aqui mesmo c~m_o meu
ne!ra muito simpática. Mas, se V. Ex-!- qüer saber, nós
Cõ!cga, Senaàor Héiio Gue!ros, de -abrir uma campanha,
contamos c.om alguns apoios, evidentemente do Goverpois não estão olhando os rios, não estão 9lhando essas
no Federal e de toda a estrutura do Governo, mas isso é,
estradas navegáVeis; que a natl!_reza_ nos deu._ O Minis~
inf:gavelmerite, muito pouco. Pelo menos, no que se re.fe~
tériO- dos TransporteS está pensando em fazer uma estra~
re ao que estou dizendo, que seria o aproveitamento da
da de ferro pãi-ale18, agora, em continuidade a ltaqui, atê
nossa malha hidroviâria, Nós temos tido alguns apoios,
a sel-rados Car.:i.jãs, uma estrada de ferro paralela ao rio. ------=-pelo menos ~este sentido específico.
Estou dando ~ste aparte_a_ V. Ex' para me congratular_
o·sr~-MUiilo--=-Badaró- EsSe_-é U!lJ défiç_it enorme para
com -~neu discurso e, a PrinCipio, pa-rá me cl?ngratul~r.
a-região.~
realmente, com a sua belíssima reuníão, feita em Ma~

es-

em
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....
A SRA.._EUNICE JVIICHILLES- Para o_J>~ís inteiro,
inclusive pam a rcgi::io de V. Ex~. e muito ma_ls.para _a
no::;sa que depende...
·
--· ~

O Sr. Murilo-Biiilaró- EXataniente. Mãs ,o que irii3gino- desculpe-me entrar no discurSo de V. Ex• ...,_eu,
que sou de uma regiãO--rriuíf()seca, V~- Ex! __~ de l,I.Jl1-fl r;~
giào que tem tanta úgua, é que. talve~, ÇIS recursos alocadt)S para aquela úrea estejam desproporcionais ao gigantismo dt)S seuS prohlemas e dela mesma.
A SRA. EUNICE MIC"HILLES - Veja bem._ os recursos :.~locados para hidrovias no Pais inteiro sãõ-ri~ículos.
•o

O Sr. 1\lurilo Badaró -

lsso é verdãde.

A SRA. EUNICE MICHILLES-

Co~~o.:.;;

Arriã.zo":'"
nas tem a maior malha hidroviária, se-ressente riluitO
mais, evidentemente, porque depende em -graride_parte
exdusiwmente da navegação f1Uvía1, enquailto; por"
exemplo, Minas Gerais pode e tem outras opções. Nós
temos regiões que_não têin outras opçõ~s. D:ªí a nossa re-.._:_
clamaGào, o nosso apelo neste momento de que se estude, que se aloque rrlais recursos que servirãO parajY__País
infeiro mas, evidentemente, o pedaço maior_ vai fic_ar
para a Amazôriía que -tein mãior fede hidrOVIádã-.

a

O Sr. Murilo Badar6 - Conte co-m nosso apoíô.
A SRA. EUNICE MICHILLES ~ Muito Oórigilda.
É nosso dever proporcinar às gerações futuras es_ta alternativa ví:lvel de transporte-:
Não queremos ser culpados por uma situação como a
que hoje se apresenta nos ríos q-rande~e J:>ar~,D~jba! õ?s Estados de Minas G_erafs, São Pãulo_e Goiás, Cujo-aprO-veitamento_ dos recursos hídricos, para fin-s exclusi"lamente cnergéticos,-cerceou ~ flo~~ci~en~o,_de,.urw! Jla\.'e.-:_~
gução franc~ e a baixo custo.
-- _
Desta forma, aquelas populações do EírunCpé, Caracaraí. Costa Marques, Oriximinà, todas da A~azônia,
poderão ter o atendimento ao nível social.e económico
pretendido pela Nação. P~r outro \~do, as diversas bacias hidrográfiCas do País- podefão ser desenvoiV1das de
acordo com as -suas característicaS e· cumprindo cada
uma seQ papel nos diversos estados -da Federação.
Muito obrigada, Sr.-Presidente. {Muito bem!)

b~m no setor ..social. ela p-raticameilte ocupa espaços das
m;.tb v<lriadas naturezas_ na yicja míneira._ Há, io.du~iv<;..
-un1-~fieial da Polfcia· Militar <Íue escreveu um livro muito
curioso sobre a sociologia mineira, chamado: Sua Exce~
lência o Cabo, unde mostra Upiesença- do cabO--da Polícia
1\:J_i_lita_r nas _diversas regiões do Estado e naquelas pequenas _cidades, p~aticamente exercit<.mdo uma_ atividad_e
muli_iforme e a mais variada. Hoje, "ãinda, para comple·
tu r csse_qu<ldro de_atividades bastante diversas, a Polícia
- Mjffi~lr é respoilsável, t~mbêm--;- por todo o siste~a de defCSa civil do Estádo. -Ent&O~ eta é Um· agrupamento ·rardad~o, que presta seguril.nça ~ard~da, osten~iva. ~ml.ls també[fl atu.:t, i]lç]usive, na área florestal através da Polícia
Fcminfna.
Ora, Sr. Presk\ente-, :tpolícia de Minas Gerais não po__ -de, por uma-di!cis1lo de'Uma"comissão de estudoS constitucionais. ser Sequer al)leaçada p-orque -isso para nós seri:fin_tolerável e insuportável. Portan_to, dou a minha so!ii.br!edade,-como mineiro, aõ Governador do EStado
p""ela sua posição irfetocável nessa matéria~ e Creio qwd!.
de Mina_s Gerais como um todo, por 1,1nanjmlcf~de. Foi
inf~liz,_e mais do que isso, absolutamente desarrazoada a
sugestãO da comissão. que em meio ii tarlJOs a5S"uiltO~:ur-
-gerites e sérios, ·coloca um terria que. absolutamente, não
l"!ecessit~va·!':?J trazido à_ colação nesta opoi-tunidade.
.E nu). que tinha a diz.er, Sr. Presidente. {Muíto bem!)

O SR. PRESIDENTE {José fragelli) - ÇOncedo a
palavra ao nobre_Senador Octavio Cardoso._(Pausa.)
S. Exl' desiste da palavra.
-- Concedo a palavra ao nobre Se-nador Cesar- CaiS~
(Pausa.)
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
-- O SR. HELV[DIO NUNES (PDS- PI. Pronunda o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sfs. SenadoreS:

LÕiíge- de mÚn quaiquer ·motivação de denúncia. A-o
cuntrário, sintÕ.que devo fazer uma defesa.~ que_come-cei__ a vida-plí.biiêa~ dirigindÕ os destinOs do ffieu lpunicípio da cidade oriâe nasci, nb.- Piauí. Foi' na direção daquele município que não apenas dei os meus primeiros
pasSos na polítiCa, mas onde aprendi comCJS"e pode e
como se deve servir à comunídade. Daí por" qtie tu_do o
O SR. PRESIDENTE (José FrageJIQ - Coricédo
que diz respeito_ ao municíj:iiõ;-a-iriím, paftiCUiarmeilti.palavra <.tO nobre Senador Murilo Badaró,-para uma bre_m_~ g_j~-r~eito, a mim, pÚtícularmente, me toca e, às
ve comunic_açã.aL
ve-Zes~ tamb_ém, a rriifu, Rarticulan:nente, me fere_.
__-_ HÕje, li uma lqnga notíCia pubtic8da na segunda págiO SR. MURILO BADARÓ (POS- MG. Para uma
na.do..Correio Braziliense. Com o príricipaT da Oõticia _esbreve ComunicaçãO. Sem reviSão dO oradO!-.)- ·sr·.-Preta.u..de pléno acordo, defindo a m"edida que se p['etende
sidCnte, Sis. Senadores:
--ã..dotar_-_Ali~. na semana transata, se não em falha-a meNós, na política -de Minas, não damos muita imporm-ória,. já aflorei destaTribuna este mesmo a-ssunto. Mas,
tância_às posições radicais. Por isso agrada-me vir ãquí à - exatamente porque as provídências Úluncfadas pelo GoTribuna oferece-r aPlauSOs e solidariedad~ aO doVe"fna-verno Feder_al atravE:s dq_ Ministro ~ulo Brossard são
dor do Estado que em entrevista dada à imprensa naciO----aquelãs em relação às quais eStou de Pleno aCordo, é que
nal contestou a decisão da Corilissão Oe- EStudoSCoriiHme_ permito fazer a leitura dos principais tópicOs da matuclonais com -relação à PoJicia Militar, ptoferindo uroa
téria inserta no Correio Braziliense, a fim de mostrar que_
sentença que, de certa maneira, encontra unanimidade
o que aqui se diz não deve, absolutamente; constituir re-no sentimento e no COi<i.ÇãO do_s miile1fos. A Pcilíciã Miligra geral.
tar de Minas é_infó-cável.
_ Vou ler os principais tópicos:
De falo, Sr. Presidente, não se conhece nos--últimos
tempos idéia ·mais estapafúrdia e mãíS Carente di: obfçU~
"O Ministro ·aa JUstiça Paulo Brossard, comunividade e de oportunidade mesmo.
cou ao Deputado OctãCílio Queiroz {PMDB~PB},
Essa proposta no_ sentido de transformar as Polícias
~'=-que até o_fim des.te mês o-Governo C-nvíarâ a·o Con- -Militares-como meros ramós fardados das PolíCias Civis
-- gresso Nacional, projeto de lei atribuindo ao Tribunos Estados foi tachada Pelo Professor Miguel R~le,
nal de Contas da União ·a fiScalizaçãO dOSrecursos
na:quela Comissão~ _Com-o uma decísão irreSponsávd:-Pafederais transferidos aos Estados e Munícipios.
luvras do grande jurista brasileir_O Miguel Reitle: -"deciO próprio Presidente Josê. Sarney está impressiosão ifi-esponsáVel."
n;:tdo com as informações que tem recebido sObre o
O que se qUer fazer através da propõSla ãpro"Vida ali
·enriquecimento ilícito de centenas de prefeitOs e já
por escassa maioríã~ E mudar a competência: das PÕtícias
submeteu o assunto ao Conselho Político, que aproMilitares, o que sigriifica -a SUa extinç~_o. No caso minei·vou a devolução dessa fiScalização ao T[ibunal de
ro, Sr.- Presidente, em -especial.
-Contas da União, retiátda pelo eX-Presidente João
Diria a ·v. Ex•, e"c6mprecnderá o ilustre -Presidente,
Figueiredo.'"
que eu não poderia estar falando com relação à Polfcia
de Mato Grosso ou de outros Estados. Mas a Instituição
Há -neste primeiro tópico, Sr. Presidente,_ uma acuda Policia Militar de Minas, que teve entre seus compoSQ._Çüo gerara p~'r dO- anl!_nCi_o-:--_de Qu_e o Con~:efho Po_lítico_
nentes, o Alferes Joaquim José da Silva Xavief, que é o
de: que faz parte o eminente Líder Alfred_Q CampOs eStá
seu Patrono, é uma das instituições maiS Profundamente
de [lteno acQrdo t\ã_o ap~nas Qem o enuncia._do, -mas tamvinc_uladas ao espírito e às nossas tradições. os serviços
bém,_co~- ~s ilações que podem ser retir~das desta matéríã--::--- - que ela presta, não só produzindo segurança, mas tam-

a
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Pr.oSsegue a notícia:
: ~Vários deputados têm apresentados ao Ministro
d<l JustiGa denúncias sobre irregularidades nas pre--rci1Uras. O Depuü1do Agenor Maria (PMDB-RN)"
~que até bem pouco fr~qüentou o Plenário.desta
--Gr:-;a e que hoje tem assento na congénere âOs 'De-putados- "encaminhou ao Presidente da República, ao Ministro Marco Maclel, do Gabinete Civil, e
ao Ministro Paulo Brossard, cópias de documentos
sobréT.:tk:atruas praticadas por prefeitos potiguares.
Macicl comunicou-lhe, depois, que elas seriam Jevad<lS ao Conselho Político".
·

O_Sr. Ctisã_r Cais ---:::__Permíte"V. E?'' u-m

~parte?

o- SR. HELV[DIO-NUNES-

Um minuto apenas.
eQJ certo, essas denúncias, coilheCendo como conhecemos a Combatividade do hoje Deputado Agenor Ma-ria: ]á chegaram ao Conselho Político. Mas sobre achegada e as providências porventura: adotadas por certo;
poderá dar uma palavra decisiva o- eminente Lfder, podert'i: dar um esclarecimento o emíÍ1en-té Senador Alfredo
Campos.
Tem V. Ex• o aparte, nobre Senador Cesar Cais.

O Sr. Cesai" Cais...:. Nobre Senador Helvídio Nunes~
V.- Ex~, em seu pronunciamentO, diz que está de acordo,
e rrós tudos.e.~tamos de acC!rdo, que haja uma ne_cessáriã
e cada dia -rriais rigoroSa fiscalização sobre o_ eTnprego
dos recursos em todos os nfveis.da Administração, inctu.:
sivc _dus municípios, principalmente agora que os orçamentos dos municípios foram acrescidos após a Reforma
Tribu,tária. Mas levar 4.000_municípios para a fiscali~
zação do Tribunal de Contas-da União nãp parece muito
adequado e eu creio até que_o Conselho Politico, se tiver_
aprovadO- iSso, coino diz o jornal, faz ao mesmo tempo
uma _moção de _desco_nfiança aos -Tribunais -de ContaS
dos Estad(fs_ c:faos Conselhos de Contas dos Municípios,
que_são órgãos que, conforme o Estado, estão fiscalizan~
do_ o emprego_ dos recursos pelos gestores municiPais. De
maneira-que não me paTece, prirõeiro; que te-nha lógica
concentrar tudO num órgãO só. maíS de 4.00~rmuilic1=
pios. Se o 'Tribunal de Contas da UniãO sempre tenl reclamado que com a sua estrutura Já não é fácil de acompanhar todas as aplicações em níveil federal, ainda qu~
- rem jogar mais 4._000 municípios num só 6rgão. Pare~
que não se confia tios Tribunais de Contas dos Est"ãdos e
Conselhos de Contas dos Municípios ou, então, não tem
sentido cotocar tudo centralizadamente no Tribunal de
Cont_as d~'---Ut_:~iã'?.- Pare~ me isso~ É o aparte, cha!fiando
a atenção para este ponto.

O SR. HELVlDIO NUNES - Nobre Senador Ci:sai
Cal~! agrade_ço a partiCipação de V. Ex~ e me reservo faZer comentários sobre o seu aparte mais adiante da ex.po~
SiçãO do meu discurso.
O Sr. Alfredo Campos- Permite V, Ex• um aparte,
nobre Senador Helvídio Nunes?
-O

SR.

eminen~e

HELV[OIO NUNES Ude_r do P~D_B.

Com muita honra,

. o.:.Sr. ~Aif;edo Campos-.:.... Como membro cio Conselho
Polftic.o, nobre Senador, sou levado a entrar no discurso
de _v. Ex! para prestar-lhe um esclarecimento. ESclareci-mento este-motivado p-ela ...
O SR. HELV[DIO NUNES- Corp á que V. Ex•_me
faZ· hoilra. -- -·
--

O Sr. AlfredO-Campos- Eu -é qUe fíco muitO honrado,
nobre S_enador. Sou levado a ingressar no seu pronuitciamento porque, peJo que recordo, em todas as reuniões
do Conselho Político ·estive presente como Líder do
PMDB e do Governo nesta Casa. pelo que recordo, hora
nenhuma foi tratado espe_cificamente .do problema do
Tribunal de Contas fiscalizar as prefeituras. É verdade
que discutiffios en passant este assunto e, por diversas vezes, p_orque nã-O hã nada de errado em se fisCalizar, o Governo_fiscalizar .órgãos do próprio Governo _e, inclusive,
de outros poderes, desde que isso conste em lei, desde
que isso seja o certo. O,que a Nova República quer, e
acho quc __todos nós queremos, é que haja uma fiscali:w.çãa_a mais efetiva possível nas co·ntas -de prefeituras,
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nas co·ntas de autarquias, enfi!Jl,_~rn todas as contas de
órgãos públicos- neste País. -Nós, pelo que me lembro,
não chegamos a nenhum resultado com relação a se fis~

calizar, atrav~s do Tribunal de Contas da União, as prefeituras municipais do nosso PaíS. DisCutinlos, inclusive,
se seria acertado o próprio Senado Federal, nos casos de
empréstimos autorizados por esta Casa, fazer umã fj.scalizacão mais de perto desse dinheiro. Mas, o que quero
dizer a V. Ex' - e contínuo atento ao seu pronunciamento - é que, até. hoje, não se decidiu nada no Conselho Político, atê por que as opiniões são díspares, são diversas, e o que_ se quer, na totalidade, pelo que pude
compreender, é no sentido de que obriguemos essas prefeituras, i!sses órgãos d-0 GoVerno,- todos- eles, a fazer
uma prestação de contas de todo o dinheiro gasto e não
somente aquele em que a União Seja av'alisút. Era o Cii.le
tinha a dizer. MuitO obrigado.

O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Líder da Maioria, é com muita satisfação que agradeço as informações
prestadas por V. Ex' sobre a matéria que, neste instante,
percuto na tribuna. Fico imensar.nente satisfiíto em saber que essa matéria tem sido objeto de exame, tem sido
tn!tada nas reuniões--do ConSelho PolíticO do País. Peço
permissão a V, Ex•, enúetanto, para ficar tris!_e di~nte da
informação de que essa matéria foi versada, foi ventilada
en passant, quando, na verdade, ela deveria ser objeto,
ela deve ser objeto de profundas pr-eocupações do Go~
verno, mesmo porque a imprensa tem noticiado e eu sei,
através_de cantata pessoal que tive com Sua Excelência,
que o Ministro Paulo Brossard está debruçado sobre
essa matéria e em breve, entregará ao Presidente.José
Sarney uma proposta, um anteprojeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional.
De maneira que, neste instante, peç_'? -a V. Ex•, eminente Líder da Maioria, que, na ocasião azada, preste a sua
colaboração a este assunto, que é .da mais alta importância para a vida das nossas instituições.
O Sr. Alfredo Campos- Permite-me uma interferência para um adenda?

O SR. HEL VfDIO NUNFS -

Com muito agridO.

O Sr. Alfredo Campos- Nobre Senador I:Ielvídi_o ~u

nês, não me fii: ·explicar bem. É u-m assunto importante
neste momento da vida do País, e os membros do Conselho Político; quero crer, não Se descuidariam disso ja~
mais. Acontece que o assunto, por sua magnitude, por se
tratar de_um ano eleitoral, onde as coisas poderiam ser
confundidas, esse assunfo âeve-ser-objeto de estudos profundos, como certamente haverá de ser. A partir de agora ficamos esperando que o Sr. Ministro da Justiça, encarregado desse problema, envie-nos ao Congresso Nacional projeto de lei que possa coibir não só algum gasto
errado ou malversação do dinheiro público das prefeitums, mas de todo o cenário nacionaL É isso que queremos, estamos aguardando, e pode ter certeza, V.Ex• que
muito breve esta Casa -poderá se regozijar com õ Gover-_
no da República no envio desta Mensagem ao Congresso
Nacional.
O SR. HELVIDIO NUNES - Mai_s_ Y!U--ª vez, eminente Senador Alfredo CamPos~ agradeço a participação
de V. Ex•
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a noticia -do Correio
Braziliense diz ainda que, na última·semana, o Deputado
Octacílio QüciroZ pfocurou o Ministro Paulo Brossard
para relatar-lhe diversas irregularidades.
Leio:
Todo o qu::~dro municipal reflete-se, a seu ver, na
frase-de um lavrador do interior da Paraíba que lhe
disse: "Aqui, dou_tor, vai tudo mal. O único que vai
bem é o Prefeito.''
Sr. Presidente, Sis. Senadoies, átê meados do Governo do Presidente João Baptista Figueiredo, o Tribunal
de Contas da União- eXaminava e fiscaHza",_va os recursos
federais repassados aos Estados e aos Mtmicípios. Não
sei e nem iilteressa a esta altura perquirir, o que levou o
ex~Presidente a modificar a sitwição à época vigente. O

certo é que essa atribuição fiscalizadora foi retirada do
Tribunal de Cootas __da União. De outra parte, os Tiibunals de_ Contas __dos Est<idos têm hoje quase que Uma
funÇão ~er3mente orientadora. Os __Tri~un~is de Contas
_do-s Estados não julgaln, não apreciam, não decidem
sob I:!; #S contas das prefeituras. A função é _de_ fiscaliza_ç_ão das cqntas, p.or conseguinte, _cabe às Câmaras de
vereadores que, as mais das vezes, por motivos que não
vêm a pelo neste instante investigar, fazem um julgamentO- quase se~pre cie natureza política._ Diz o Deputado
ótàCí!ío Queiroz:
A administração múnicipal hoje, é uma verdadeir1Uli'iãtqilia em matéria de dinheiro público. Os Pre-feitoS, novos· ricos com residências caras, automó-~veiS -de luxo, pervãgando pelo Estado, gastando com
Publicidade ridíel,lla e_ ampla, enquanto o povo vive
em dificuldades.

·Sr. Presidente, Srs. Senadores, disse nO_pfincípio-do

meu discurso, que todas essas notícias fereJ;Il

os_sent~

mentos do ex-Prefeito que fuiJ do ex-Prefeit? que sou. A
épOca em que dirigía: o· meu riiunicfpio, não tinha maio~
ria na Câmara Municipal; começei reduzindo os meus
subsídíos. De certa forma, fiz, hã vinte e- tantos anos,
aquilo que o Presidente José Fragelli faz hoje, e levei
também os Vereadores a reduzirem um pouco os seus
subsídios, pois que uma lei estadual __determ~nava que os
Vereadores, que se reuniam, à époCa, uina vez por mês,
percebessem dois terços dos vencimentos do prefeito que
tinha a obrigação ae dar expediente permanente, para
atender aos problemas da municipalidade e para atender
pessoalmente a todo_s_ os_ munícipes.
É-com ess_e sentimento de amargura, Sr. Presidente,
que ieio a notícia, mas vejo que ela está localizada, são
poucos os Estados a que ela se refere. Ela não faz referência ao Piauí, felizmente, porque as c·oisas _no_ Piauf
não se passam segundo a descrição feita pelo COrreio
Braziliense.
Lã no meu ES-tado as cOiSas sãO dife!entes- dOs outros
Estados, felizmente para mim; para alegria m~nh~ a exceção é o que diz ó C!:n·rel_o Qra.ziliense, a exceçao e o que
afirma o _Deputado Octacíli~ Quri:o~. a exçeção. é': q~e
diz 0 Deputado Agenor Mana. Evidente que o Piau1 nao
é o céu lá também deve existir aqueles que erram, aqueles que'não se preocupam· com a aplica~o criteriosa dos
recursos públicos, acredito que existam. Mas o que me
chamou principalmente a atenção nessa notícia é q.ue
váriOs-CaSoS mun1cipaisforam citados, foram enunctadós,com essa declaração terrível de que determinado cabqclo teria di"to~_quando lhe perguntaramp:Io a~damen
to das coisas municipais: ''aqui Doutor vat. tudo mal, o
único que-vai bem é o Prefeito". Mas o que me preocupa
é que o notici_ârio Joi e_nca~int:ad? exclusiv~m,~nte para
atingir a's Prefeituras, par~ atmgtr exat~~ente aqueles
que são os responsáveis maiOres pela pohttca que se pratícii não apenas neste País mas em todos os países do
mundo.
-

_ -Fez~se uma referência à necessidade de fiscaliZação
dos Estados, uma úniCa-vez. Mas da[ em diante os Estados foram inteiramente omitidos da notícia.
Ora, Sr." Presidente, Srs. Senadores, todos nós sabemo"s---:o"-Cjue está seildo praticado,_ o que está Sendo feito
em muitos-Estados deste País. Verbas polpudas, verbas
com as quais serviços públicos de interesse relevante poderiam ser atendidos, estão sendo gastos com publicida~
de. Publicidade na televisão, nos jornais, nas rádios, em
todos os meios possíveis ~e cotpunicação. Al_gu11:s dão-se
ao luxo, até, de reprOduZir, cansativamente, matérias na
televisão em Brasília como que para fazer chigar o seu
recado aos ouvidos dos que fazem do Governo Federal.
Centenas, milhares de nomeações foram feitas e ainda
estão sendo feitas porque em alguns Estados o Diârio
Oficiftl dQS dias 14 e 15 deste mês ainda não circularam.
Até mé"díCos que fazem cirurgia plástiCa estão sendo admitidos nas repartições públicas. Médicos estão sendo
ãliciados _ç_o_m empregos, advogados, engenheiros, homens das mais variadas profissões. E o pior é que muita
vez não se encOntra notícia desses atos no próprio Diário
Oficial.
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Dizem que alguns comerciantes espertos têm a escrita
regular e a escrita número dois. Nos Estados, principalmente na-s Secretarias da Fazenda, nas Secretarias da
Educação, nas -secretarí3s _da Administração, ao que
tudo indica, Sr. Presidente, existe uma escrita paralela,
iX{st"é"""i.iiiiã"eSCrlta nóiri.ei-o dois, existe um livro para oregistro e ap.otações- desses at9s, a fim de que os beneffM
ciários,_ aó final_ de cada mês, possam comparecer aos
guiç_hês e_recebere~ seu_s_venci_mentO$. Mas não _se diz,
Sr. Presidente, umã_ palavra sobre isto. Fala-se, sim, dá*
se ênfase extraordinária àquele caboclo que diz que tudo
vai mal no município" e apenas o prefeito vai bem.
Bem, Sr. Presidente, vão muitos dos GOvernadores de
cujos Estaóos nós autori.iamõs tomãsSem emp~tímõs
vultosos, os pedidos de empréstimos aqui chegaram com
uma listagem que deveria ser obedecida não digo na sua
totalidade, mas pelo menos deveria servir de roteiro. Entretanto, nem para rOteirõ essa listagem serviu. Os recursos foram aplicados em obras que ninguém sabe onde foram· realizadas, em serviçOs da mais variada natureza, inclusive, como não poderia dehar de ser, de natureza eleitorãf.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, defendo intransigentemente os prefeitos do País, porque acho que eles são a
grande maioria constituída de administradores capazes,
corretos, preocupados penna~enteme!Jte com _a sorte de
seüS-IminíciPC:s. Defendo oS prefeitOs, fiorquejá experimentei as dificuldades de ser prefeito. E de lá para cá as
coisas não mudaram muito. Sei que as prefeituraS Vivem
à míngua de recursos, porque até hoje o GovernO Fede~
ral não se dignou fazer uma divisã_o equitativa das receitas públicas. Sei, como todos sabem, que existem os que
erram, os que não praticam as normas da boa moral, os
que não aplicam decentemente os dinh~iros públicos. Felizmente, no meu entender, esses são a minoria. Mas é
ex.atamente para isso, pata que aqueles que cometem faltas voluntária ou involuntariamente possam ser punidos,
é que urge que o: Ministro dã. Justiça, professor Paulo
Brossard, dê uma atenção especial a essa matéria, ãfribua pTioridade a esse assuntO, conclua os estudos que há
tempo IniciOu e-que-remeta esse projeto de lei imediata- mente- à apreciação do Cõngresso Nilcional. Já temos a
palavra do Líder da Maioria no Senado Federal. Tão
logo aqui chegue essa matéria, ela serâ apreciada, ela serã votada. Faço votos para que o seja em regime de urgência, tao importailfe, tãõ -SignificatiVa ela é para a moralidade da aplicação dos dinheiros públicos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Csse apelo não ficaria
completo se não (asse também dirigido aO Presidente José Sarney, que jã governou o seu Estado, o Maranhão, e
que promoveu uma administração que o exaltou, que o
elevou e que o fez credor dos aplausos da grande maioria
dos seus coestaduanos.
- Sei, de fonte fidedigna, de fonte segura, que o Presi~
dente também estâ interessado na rápida tramitação desta- matéria. os- votôs, por conseg:uinte, Sr. Presidente,
Srs. Senadofes, são no sentido de que a mensagem chegue, 'dentro~- enor espaço de tempo possível, ao Congresso Naci ai, a fim de que pos~~mos votã-la, a fim de
que o Trib a)' dfj Contas da Umao, com o quadro que
hoje possui, da nfaior qualificação, possa possivelmente
_ dado às novas tarefas, com o acréscimo de mais pessoal
especializado, possa prestar-esse grailde, ess~ incomensurável, esse inestimável e insubstituível serviço à Nação
qual seja o de fiScalizar a aplicação dos dinheiros públicos que são transferidos pela União aos Estados e aos
Municípios:
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Eunice Michiles - Raimundo Parente- Gaivão
Modesto- César Cais- Moacyr Duarte- Guilherme
_ Palmeira- Luiz Cavalcante- Nelson Carneiro- Murilo Badaró - Gastão MUller.

-o SR. PRESIDENtE=(JoSê FragCIIi)- Sobre a mesa,
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. J9-8ecretério.
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São lidos os seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 102, de 1986
Altera a redação da alínea c;- inciso II do artigo
702 e da alínea b do artigo 894 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei
n9 5.452, de ]9 de maio de 1943.

Maio de 1986
No Tribunal Federal de R-ecUrsos, a causa trabalhista
éjuTgíida, em primeiro giãu, pelo-Juiz Federal, de cuja
decisão Cabe recurso ordinário para uma das Turmas subordiriadas à I~' Secção. O acórdão da TUrma é sujeito
apenas a embargos de divergência. Não comporta revista
nem embargos por Violação literal de lei (RegimentoJnterno do Tribunal Federal de Recursos, artigos 266 e
275).

O propósito deste projeto é simplificar o processo trabalhista, assegurando-lhe maior r:apidez_!_ _com a supressão da hipótese de cabimento de embargos, no Tribunal
O Congresso Nacional .decreta:
Superior do Trabalho, quando as decisões das Turmas
Art. 1'1' A alínea "c" do _irtcisà 11 do arf. 102 e ã- alíforem contrãrias à letra de lei federal. Com isso, estar-senea ''b" do artigo 894 da Consolidação das Leis do Traá possibilitando uma prestação juiisdicional trabalhista
balho- CLT; aprOvada pdO-Decreto-ICi n~' 5.452;de I~>
mais célere, o que sempre foi o objetivo do Direito Prode maio de 1943,- passam ·a vigorar cõm a seguinte recessual do Trabalho, principalmente no momento em
dação;
que a instância superior trabalhista encontra-se assoberba_da com um número muito grande de recursos, a maio- _
ria dOs quais não prospera, tanto que quase sempre não
..Art. 702- ........... -~---.:- .. , .. •~- ...~~-.-...-__ .~
a) .... ·-·· .. ..---·--· _,..._ ~~-- .....-... ~-.-·..,~~· - ~-.são" ConhecidOs. Para ilustrar, a assertiva, cotejem-se dah) .... ·-·-· .. ·-~-~ .•••.•• _,. ..•• ·- .•. .;.~~~..
. dos:_ em 1984, o l'dbunal Superior do Trabalho julgou
c) julgar embargos das decisões das Turmas,
16.200 feitos e, em 1985, 23.000.
_
quando estas divirjam entre si_o~ de decisãºproferiSala das Sessões, 19 de -fiai O d-e 1986. ~ Aloyslo Chada pelo próprio Tribunal Pleno."
ves.
..Art. 894, ....... .,.• .o·--•···"-•••w•--""'4.-.·.
a) .........------·~----;·-----~---"··b) das decisões das Turmas, proferidas enl recurso de revista, que divergírein entre sj ou d"e d~isão
proferida pelo Tribunal Pleno, salvo se o acórdão
embargado estiver em consonância com e:D.unciado
da súmula de jurisprudência uniforme do TrJbunal
Supeiior do Trabalho."
Art. 2~' Esta lei entrará el!l vigór na ~_ãta--da"sua
publicação, revogadas as disposíções em contrário.
Justificação
Nurn país com a extensão territorial do Brasil foi necessário criar vãrioS Tribunais Regionais_ do Trabalho
·(atualrnente treze), com a fina1idade de assegurar, a to-_
dos os jurisdícionados, o duplO grau de jurisdição e, ao
mesmo tempo, celeridade processuaL No entanto, essa
situação obrigou o legislador constituinte a prever uma
terc.eira instância, encarreg~da-de zelar-pela uni[ormizaçãó da jurisprudêncii.trába'lhista no território nacional. Daí a criação do Triburia!.SU.perior do trabalho que
"posstii, como ·runção principal, z_el~r por essa uniformização, o que ê feíto,-em última análise, através das decisões do seu Plenário, ao apreciar recursos "de embargos
interpostos contra decisões profel-idas por suas Turmas
em -recursos de revista.
Não se justifica, pois,_ que-alêm do ·p~eSsupost-o-recur
sal da divergência, admita-se a interposição de embargos
para o Pleno por violação de lei federal, como ocorre
atualmente, pois ação rescis.ória, na JUstiça do Trabalho,
cabe nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, dentre as quais a da rescisão_do_julgado Por "vfolar
literal disposição de lei" (art. 485, inciso lV, do__ C6digo
de Process.o Civil).
Não há razão parã- que as Turmas e-õ Pleno do- Tdb_unal Superior dei Trabalho examinem a causa, duas vezes
pela violação da lei. Não se argumente que a Coite assi~
o faz_ quando o recurso se esteia em divergênciajui-iSprudencJal, porque a revista unifica a jurisprudência do_s
Tribunais Regionais do Trabalho, enquanto os embargos unificam a jurispfudência d(!.s Tg._nnas do_ Tribunal
Superior do Trabalho'.
No Supremo Tribunal Federal, os embargos para o
Pleno restringem-se às hipóteses do dissidio pretoriano,
não cabendo por violação de lçl (art. 330 do Regimento
Interno do_ Supremo Tribunal Federal), a não ser - e:
mesmo ass1m se a decisão não for unânime- em açãO
pen~l pr_:oce~e?te, ~m _revisão crin:tinal improcedente, em
resC!sóna ongmâna (que também cabe no Tribunal Superior do Trabalho), na representação de inconstitucionalidade e cm recurso criminal ordináriO de de"cisão desfavorável ao acusado (art. 333 do R.egin1ento ínteino d-o
Supremo Tribunal Federal).

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRÉTÓ;LEr'No 5.452, DE [o DE'MAIO-~DE 1943

A: prova a Consolidação das Leis -do Tra-balho

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 103, de 1986
"Inclui o Fotógrafo, como Profrssào Diferenciada, no Quadro de Atividades e- Profissões, a que sere-fere- o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho."

- Art. f9 .É incluída no Quadro de Atividades e Profissões a que se refere o art. 577, da Consolidação das Leis
do Trabalho, como Categoria de Profissões Diferencia_das, a atividade de Fotógrafo Profissional.
Art. 29

ca~~~

3.9

Esta lei entra e'm vigor, na data de sua publi-

R~o&am-se as disposiçÕes em

contrário.

Justificação
Os fotógrafos profissionais, através de suas associações profissionais, há muito lutam pelo seu enquadramento legal.

A legislação sindical não contempla o enquadialnento
da atividade do fotógrafo profiSsional, no quadro óe ati:
vidade e profissões no art. 577 da CLT, que fixa o Plano
Básico do Enquadramento Sindical. A CES- Comissão
de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho,
tem rejeitado continuamente todos os processos de pedi:
dos a ela encaminhados pelas diferentes entidades asso:ciativas _de fotógrafos profissionais existentes nos Estados da União.
Ess~ fato t_em causadó uma série 'ct"e problemasjãra a
numerosa classe inju&tamente marginalizada no contexto
da legislação sindical brasileira.

Art. 702. Ao Tribunal Pleno compete:
- Redação deste artigo (exceto a alínea uc,., do inciso II), dada pela Lei n9 2.244, de 23 de junho de 1954
(D.O. 30-Q-1954).

.. ~-. ~.. ·............ -· ................ ~·. ~·-;;':.. .. ;. .

II -em últiffia ülstânda:

A atuill legislação sindical está por merecer especial
atenção dos legislad_ores com vistas ao seu aperfeiçoamento~ corrigindo-se as distorções e omissões existentes.Uma delas é a inexíStêrida de amparo~Sindical aos fotógrafos profiss!Oii8.is, quC soma no País o número aproxi- ·
mado de seiscentos mil.

]\Jo Plãno BáSico do enquadúunento s-indical, encon-tramas, na área de comunicação, o repórter fotográfico,
que Compõe o 39 grupO dos trabalhadores em empresa:;
jornalísticas, No 29 grupo dos trabalhadores em empre
sas_de difusão cultural e artística, encontramos o fotógrafo profiS.Stonal, empregado nas empresas de artes fotográficas. Ainda temos os fotógrafos pro"fissionais,
quando trabalham em fetos aéreas como aeronautas, nas
empresas de; publicidad4;., como publicitários, nas empresas de artes gráficas,- como gráficos e assim por diante,
mas nunca como a sua própria atividade profissional.
Com o desenvolvimento da tecnologia fotográfiCa, e
em decorrência das facilidades no uso de equipamentos
mcn·os sofisticados, milhares de pessoas executam por
co-nta própria, em caráter permanente, o seu principal
meio de sustento e de suas famílias.
4

a) julgar os recursos ordinários das decisões _proferi- das pelos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária;
-·
b) julgar os embargos opostos às decisões de que tr~
tam as alínea_ç...b" e """c" do inciso I deste artigo;
·-c) júlgár embargos das decisões das T.urmas, quando
e.s~~s diviriam entre si ou de decisãO proferiCI.a pelo próprio Tribunal Pleno, ou que forem contrárf:is" letr~ de.
lei federal;
·
·
....,... Redação desta alínea dada pelo Decreto-lei n9 229,
de 28-2-1967.
•

•

•
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•
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Art. 894. Cabem embargos, no Tribuna] Superior
do Trabalho, para o Pleno, no prazo de 8 (oito) dias a
contar da publicação da conclusão de acórdão:
a)· das decisões a que se referem as alíneas .. b" e ..c"
do inciso I do art. 702;
b) êlas decisões das TurmaS contrárias à letra de lei federal, ou que divergirem entre si, ou da _decisão proferida
pelo Tribunal Pleno, salvo se a decisão recorrida estiver
em conso-nância com súmula Ou com jurispruàênda uniforme do Tribunal Superior·do Trabalho.
~ Redação conseqUente da Lei n9 5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõe:
..._Art. 69 Seiá de 8 (oito) dias o prazo para interpor e contra-arr<Jzoar qualquer recurso (CLT,
arr. 893)."
-Emenda postenor da alínea "b" dada pela Lei n~'
7.033, de 5 de outubrode 1982 (D.O. 6-10-82).

(Ãs Comissões de Constiiuição
gfs/açào Social.)

~Justiça

e de Le-

O a~~ te autÓnomo gÔverria=-se ~O r leis pf-6pl-i3S, ê'in- ·dependente e livre, e no Quadro das Atividad~s e Profissões-a-que alude o art. 577 da CLT, são-Ídentificados alguns, como, por exemplo, os corretores, os despachantes
aduaneiros, os leiloeiros, os representantes comerciaiS e
etc...
Justo, portanto, que se dê a esses legítimos profissiona,is da fotografia, Q!-'e trabalham e produzem contribuindo Para o n~sso desenvolviment_o, o direito de ççmstitUírerTI o se.u- Próprio Sindicato.
Eis porque entendemos ser de justiça um dispositivo
legal criando n categoria diferenciada do fotógrafo profissional no contexto da atual legisll'J··"'·' sindical, pru;to
que a grande maioria desses profissioL•o.~Ls, exercem suas
atividades nesse campo como coadjuvantes indispensáveis na publicidade dos produtos inçiustriais brasileiros.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1986. -Odaclr Soa~

res.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Art. 577. __ Q_quadro de atividadcs e profissões eril vigor fixará o pJ3-no básico do enquadramento sindical.

DIÃRIO DO CONdRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1986
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ANEXO
Quadro a que se refere o art. 577 da Consolidação
das Leio do Trabalho
CONFEDERAÇÃO NACIONAL .
DA INDúSTRIA

CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS
TRA8ALHADOR66 NA INDOSTRIA

1.• GRUPO .::... INDúSTRIAS
DA ALIMENNTAÇAO

1.• GRUPO.- TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS DA ALIMENTAÇAO

Ativldades ou categorlu

Categorias profissionais

econõmlcas

Indústria do trigo ..... ~~-·······_.._.~~~··~
Indústria do milho e da soja [1) .••...
lndúSlfla da mandioca .... -. ... _..... ~ ...

Trabalh21doros na indústria do trigo, mi-lho, soja e mandioca [1)

Indústria do arroz .
-.~---.~--..---.-. ~··
I ndúStrla da aveia , ...... _....... _..... .

Trabalhadores na Indústria do arroz
Trabalhadores na Indústria da aveia

Indústria do açúcar ..... _.._ .•....•.•--:. .. ~ }
Indústria do -aç_úcar de engenho .-.......
Indústria da refinação ,ia açúcàr (2) ....

Trabalhadores na Indústria do açtiear

m

••

.. ,-.

ln~~~~rla.. ~~- -~~r.r~~~~~~--~--~~.•_g_e·~-~~} Tr~ba~;,:;::,• :;: ::'.12stria

de torrefação

na, indústria

de. refinação

Indústria de refinação do sal . . . . . . . • . •

Trabalhadores
do sal

Indústria de panificação e Confeitaria .•
Indústria de produtos de cacau e balas .

Trabalhadores na indústria de panlflcaçAo
e confeitaria
Trabalhadores na indústria de produtos

Indústria do mate: .... _.:.~ .. ·~·····-···-··

Trabalhadores na indústria do mate

Indústria de.latlcínlos e produtos derlvados • . -:-. -~. --~ ·-· .. :-.. -~ -~ ._. -~---~
Indústria de massas alimentlclas e biscoitos . -~· .. _.--;. ~ ... --------- ... -~ .. ·-·· --.

Trabalhadores na IndúStria de latlcrnlos
- prOdutos derivados

de cacau e balas

.1

·--= ...... - -: .

Indústria de cerveja de alta ·fermentação
Indústria de cerveja de baixa fermentação ····················-·-~··Indústria de bebidas em geral (3) ••••
Indústria do vinho . _. _...•.••.••••....
Indústria da águas minerais ....•.•....

e

Trabalhadore-s-na Indústria de massas alimentícias e biscoitos

Trabalhadores na indústria de cervejas e
bebidas em geral

Trabalhadores nalndústrla do vinho
Trahalhadores na Indústria da águas mi.
nerals

Indústria de azeite e óleos allmentrcloa
Indústria de doces e conservas allmantfclas ...•.......•.••..•...•...••••••
Indústria de carnes e derivados .....•••
Indústria de frio ..................... .
Indústria do fumo ....•.•..•••••••.•...
Indústria da lmunlzaçAo e tratamento de
frutas ............................. .
lndúotrla do beneficiamento do café (Inclusive rebeneflclamento) (4)
Indústria de rações. balanceadas (5) , .•
lrKiústrla do café solúvel (7) ......... .
Indústria da pasca (9) ......,, ....... .
Indústria alimentar de congelados, super-

Trabalhadores na Indústria do azeite e
óleos alimantfclos
Trabalhadores na Indústria de doces e
consarvaa allmentrclaa
Trabahadores na Indústria de -carnes e
derivados
Trabalhadores na lndústrlo de frio
Trabalhadores na Indústria do fumo
Trabalhadores na Indústria da lmunlzaçAo
e tratamento de frutas
Tr;;jjathadores na Indústria do banefict..
monto do café (4)
Trabalhadores na Indústria de racões b..
lanceadas (6}
·
Trabalhadores na Indústria de calá solú·
vai (8)
Trabalhadores na Indústria da pesca [9)
Trabalhadores na indústria de congelados.

congelados. s--ºrvetes, concentrados e

supercongelados, sorvetes, concentra.

lloflllzados (10) ..................... .

dos e llofllizados [10)

Altenç&:J do L• Grupo:
(I) Portar!• n.• 429, de 24--B-61 (D.O, 14-11-ól).
{2) Portaria n.• 13, de 26--J.Sf (0.0. 27·3·.54),
(3) PQrtari• n.• S91, de 10.11·76 (D.O, 23-11·76).
(4) Pon.t.rla n.• 7, de lS·l-60 (D_.O. _JS·l-60).
(5) Portaria a.• 1, de .s-t-S5 (D.O. U•l-55).

{6) Portarla n.•
(7) Portaria n.•
Portaria n,o
(8) Portaria n.•
(9) Portaria n.•
{lO) Portaria n.•

•JO, de 24-8-61 (0.0. 14·lt-60.
711, de 21).9.66 (0.0. 12-lo-66).
3.2S8, de 24-7-70 (0.0. _5·5-70).
3.258, de 27...._70 {0.0. 5--5-70).
3.095,__ de 6-2--70 (-0.0, 17-2·70).
3.01.5, de 11-1·74 (D.O. 18-ll-74).
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.2.• GRUPQ - JNDúSTRIA DO
VESTUAR!O
-

2.• GRUPO - TRABALHADORES NAS
)NDú5_IRJAS DO, YESTUfiJJO

AtlvldadeS ou c&tegorlaa
econômlcas

Categorias profissionais

lndú•trla de calçados ................ ..
Indústria do soado pa_lmllhado (1) .... ..

Trabalhadores na Indústria de calçados
Trabalhadores na indústria d-e_ tamancos,
saltos, form·as de paU8

lodú_~trla de_ caml$a.s para homens· e roupas br&n_cjl~ .. =- ,_, .-• .:.• I"'._,_ •• ~ ........ .

Indústria de alfaiataria e de confecção do
orupas de homem ..... .

roupas

}

Trabalhadores na Indús-tria de guarda·
~ çhuvas e_ bengalas

Jndústrl& de guarda-chuvas e h..

Jndústria- d81uvas.~bolsás e Pelas de re,
guardo ...
-~··.·-··
·-·....-~·-Indústria de pentes, botÕes e similares .
o:._ • • '"""" . . . ; : . . . .

Oficiais- _alfaiates. costureiras e trab~ha~
dores na Indústria de confecçào da

.

"'"'-•.

Indústria de chapéus ................ ..
Indústria de conf~cçao de roupas -e chapéus de senhora .....~..........•..•.
lndú!ltrla do mmerlal de segurança a proloção ao trabalho (2) .............. .
Altera.çlk• no 2.• Grupo·

Trabalhado;es na indústria· de luvas, bolsas e peles de resguardo

Trabalhadores na Indústria de p-enteS, bOtões e stmllar&S
Trabalhadoras na indústria de chapéus
Trabalhadores na Indústria da confecção
de roupas e chapéUs de- senhora

Trabalhadores no Indústria de material do
seg,!Jranç! o pr?l!<;ão a? ~rab~Jho .(2J
(2)

(IJ Purtar•• n.• 7, Ue IH-56 (0.0. 17-1·56).

Portaria n.• 3.134, de 16-6-74, (D.O, 2......._74,

-retiflcada pela

de

n.• 3.257,

de 22-7-74

(0.0, U.7·11l.

3! GRUPO - INDúSTRIA DA
CONSTRUÇ.I\0 E DO MOBILIARIO
Atlvldades ou e~~tegorlaa
econOrÍIIcaa

C.tegorlaa proflaalonela

Indústria da oonstrução civil (Inclusive
montt.gens

Industriais

e

.-

3." GRUPO -TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS DA CONSTRlJÇAO
E DO MOBJLIAR!O

engenharia

consultiva) ( 1) .................... ..

Indústria de olaria .................. ..
Indústria do cal e gesso (2) .•••..••••

Trabalhadores na jndústrla da construção
civil (pedreiros, carpinteiros, pintores
e estucadores. bombeiros hldrilullco_s e
trabalhadores am geral, de estradas,
pontes, portos, canais, montagens In-dustriais e ongenharlo consultiva! (11
·Trabalhadores na lndústrl• de olarl•

do cimento (2) •..•••.••.•.••

Trabalhadores na Indústria do cimento,
cal e gesso·~-

Indústria de ladrilhos hidráulicos e pro-

Trabalhadores na Indústria de ladrllhoa
" hidráulicos e produtos de cimento

~ndústrla

dutos _de _cimento ..... -~ .. ~ .. --·-c·.-.---------·.
Indústria de cerêmlca pata construção ..

Trabalhadores na Indústria de cer4mlca
pára construção

lndústrl~;~ de má~ores e granitos ...... .

Trabalhadores na Indústria do mármoreo

Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatds ..................• ;

Trabalhadores na Indústria de plnturl,

Indústria de serrarias. ·carpintarias, tanoa·
rias. mBdelr·as corripe'nsadae e lamina·
das, aglomer-ados e chapas de fibras
da madeira (4} ................ ,_ .. •·•

Trabalhadores na Indústria de serrarias,
carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas a laminadas, aglomerados e
chapas "de fibras de madeira (4)

IndúStria de marcenaria (móveis de _ma-

Oficiais marceneiros. e trabalhadores na
Indústria de móveis de madolra (4)

e granitos

deira) .... _ _..

•o·. ~- . . . . , ·-·· . . . . . . . . . .

Indústria de_ móveis de Junco e vime e
de vassouras .......... ··-·. ~ ..• · ··· • · · ·

Trabalhadores na Indústria de móveis de
junca -=e vime a de vassouras

e estofos .... · · · · ·

Trabalhadores na Indústria de cortln$dos
e estofos

Indústria de es-covas e pincéis ...... ··•

Trabarti~dOr8s- na lndi:ístrla de escovas o

lndústrlà de artefatos de cimento armado

Trabalhadores na Indústria de artefatos
de cimento armado

Indústria de Instalações elétrlcas, gás, hl·
· drllullc_as a_ sanitárias_ .............. .

Oficiais eletrlclstr' e traoalhadoros na
Indústria de lnst, loções olétrlcas, gás,
hldr~ullcas o sanitárias (5)

Indústria de cortinas

fridiJS..-trla
.

decoraçoas, estuques e ornatos (3)

'êiã~CO:iiS. rúÇilõ'-de~.esú·BdãS, ·.p8- {
t.

vlmentaçAo, obras de terraplanagem
em geral (barragens, aeroporto_&, canals e engenharlã ç_onaultlva} (6) . • • •

-

c

pincéis

Traba.hadores nas ln. dústrlas da constru·
çllo de estradas, pavlmentaçAo, obras
de terraplanagem em geral (barragen!,

aeroportos, cana/a e engenharia coo-

aultlva) (6) _

_

_

_

__ _
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lnd~atrla

de refrat4rlos (7) oooooooooooo

Tabalhadoras na Indústria de ralrat'rlos (7)
Tratorlstas (excetuados oa rurais} (Dife.
r!nciJI!l~ JS)

AJteraç6es no 3.• Grupo:
(I) Portaria n.• .1.491, de 17..10-68 (D.O. JO..IQ-68),
Ponarla n.• 3.167, de 4·7-10 {0.0. 9-1..aG).
(2) Porurla n.• JJ4, de d...f-62 (0.0. l:z..c..ó2).
(l) Portaria n.• 4.0n, de J6-.J.73 (D.O. ll-3-74).
(4) Portaria n.• 3.D46~ ~ JH-70 (0.0. 20-10.70),
(3) Ponaria no• 125 de 21-6·31 (D.O. l-7o31).
(6) Ponarla n.• 3.491, de 17·10 68 (D.O. 30-1-68).
Panaria n.• 3.167, de 4·7-10 (D.O. 9-7-10).
Portaria n.• 3.000, de .5·1-13 {D.O. 5·1..83).
(7) Portaria n.• 1.352, de ft-6·77 (D.O. 17+77).
- Fia ressalv.tdo que u empresas de enae.
nhatla consultiva que at1111m oU vierem a
atuar, slmultane.mente, na •Jndóttrla da
Construçlo Clvl!'- e na •Jndd.strla da con•·
0

uuçlo de estradas, pavtmentaçlo, obru de
lerraplerlll,em em iCraJ•, deverlo rec:olhcr

4.• GRUPO -

INDúSTRIAS
URBANAS

Atlvldlldea ou cotegorlu
econ6mlcoa
Indústria de purlflcaçlo e dlstrlbulçAO da
água oooo ooo •o oooooooo ooooo oooo, oo
Indústria do Energia Elo!trlca (1) oooooo
00

lndúatrla da produçAo do gás . oo. ooooo
Serviços de esgotos oooo.. oooooooo• ooo

Allt:raç6es do 4.• Grupo:

(I) Ponari• n.• lomo de lG-12-79 (D.Oo 27-12·79lo

a contr!bulçlo •Indicai patronal e de aeua
empreiadoJ, para 01 •lndiCitos rc:pl'CIJCDoo
tatlvo1 dena eateaorla.
- A• empredt de en,enharla consultiva que
nlo aa dedicam la Jndó.strlu da ~nttruo
çlo, acima re!erldat, continuam _ enquadradas no 3.• Grupo, na cateiorla eeon&mlca •Empresas de Asscssoramento, pedclas, ln(onnaç&s c pesqutaan•, do plano
da Contederaçlo Nacional do Com6rclo.
- Pela Retoluçlo da CES no MTPS a.•
306.243/70, foi alterada a denomlnaçlo do
Sindicato dat Indústrias de Serralheria do
Eslado de Slo Paulo para SiQdlcato da
Jndóslrll de Esquadriu e Construçoet
M.:t4Jica• do Estado de Slo Paulo.
(I) Portaria n.• 401, de 4"'-61 (D.O. 20-6-62),

4.• GRUPO -

TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS URBANAS

Categorl.,. proflaalonala
Trabalhadores na Indústria da purlflcaçlo
e dlstrlbulçlo de dgua
Trabalhadoras na Indústria de Energll
Eldtrlca (1)
Trabalhadores na Indústria da produçao
do gda
Traba 1hadores em serviços do eagotol
Maquinistas e fogulatas (de geradores
termoalétrlcos e oongênereao exclualve
marltlmosl - dlfaranclada (2)
(2) Ponar!a n.• 207o do J9ol2-59 (DoO. 21-12-!lf)o

5o" GRUPO - INDúSTRIAS
EXTRATIVAS

5." GRIJPO -·TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS EXTRATIVAS

Atlvldadeo ou cotegorlao
econ6mlcoa

C•togorl.. proflaolonala

Indústria da extraçlo do ouro e metais
precloaoa ••.••••....•.••• :~ ••. •• , •••
lndúatrla da extraçlo do ferro e metala
básicos ooooooooooooooooooooo oooooooo
lndúatrla da extraçAo do carvao e da flu<>rlta (1) 'o:oooooo,oooouooooooooooooo
lndOatrla da extraçAo de diamantes e p•
dru )lrecloaaa o ooo ooooooooooooooo
Indústria da axtraçAo de mármore, calc6reos a pedreiras o. o• oooooooooooo. oo
Indústria da exlraçao de areias e barrai·
raa ..••••••.••..••.•••••••••••••.•••
Indústria da extraçlo do aal o. ooooooooo

Trabalhadores na Indústria da axtraçlo
do ouro e metais pracloaoa
Trabalhadores na Indústria da extraçAo
do !erro e malaia bdslcos
Trabalhadores na Indústria da oxtraçlo
do cervlo ê da fluorlta (1)
Trabalhadoras na Indústria da extraçAo
de diamantes e pedraa prec1oaaa
Trabalhadores na ·Indústria da extraçlo
da mármores, calcdreoa e pedrelrea
Trabalhadorea na Indústria da extraçlo
de areias e barreiras
Trabalhadoras na Indústria da extreçlo
do sal
Trabalhadores na Indústria da extnlçlO
do petróleo
Trabalhadores na Indústria da extraçAo
da madalraa
Trab& hadorea na Indústria da extraçAo
da raslnas
Trabalhadores na lndúatrla da extraçlo
de lenha
Trabalhadores na lndúatrla de extraçla
da borracha
Trabalhadores na lnd~strla da extraçlo
da fibras vegatala o da cora de ca,._
naúba (2)
Trabalhadores na lnd~strla 'da extraçlo
de óleos vegetais e anlmala

00

Indústria da extraçAo do petróleo oooooo
Indústria da axtreçlo de madeiras ooooo
Indústria da axtraçlo de resinas oooooo
Indústria da extraçao da lenha oooooooo
Indústria da extraçlo da borracha oooooo
Indústria da oxtraçlo da libras vegetais (2} oooo. o. o; oooo; oo' oooooo ooooo
!Ódústrlo da axtraçAo de óleoa vagetala
e animais ••.••••.••••••••••••••• ··••

Terça-feira 2!{ 1264,

Indústria da extraç&o do estanho (3) • •
Indústria da extraçA_o da-'pl;lta (4) • ::·:
-·

--

-~

-

"""

~-

.. ......
--

Trabalhadorea na Indústria da extraçAo
do estanho (3)
Trabalhadora~ na Indústria da extraçAo
. " - da plrll!l (4)

(SJ
d~ extr;çl~ de minerais nlo m•

Garimpei-ros (trabalhadores autOnomos
lndol;trla

Trabalhadores no Indústria da extraçlo
de minereis nlo met611cos (6)

tál'cos _(gos8o, amianto,- mica, quartzo,
~raflte, _talco,_ grada, ate.)

(6) ••_.. • •

Portaria n.• J, ele 1i1-~ (0.0. lH-.51).
(4) Portaria n.• 140, de 27""'51 (D.0.-30 8-51),
(5) Portaria n,• tl, do 19-7-54 (D.O. 20·7-.s.t).

Altefaçõi:~ no 5,;- Orupo: - (J) Portula n.• 3.3411, de S·l:Z..7l (,DO. l:J.l:Z..73).

(3)

(2) Portaria· 1/n.• de 4·12-61 (D.O. 3+36).
Po_rtarla n.• 3.1111,_ de lJ..?-10 ~~.0. 16o7..ao).

_ (6~~~0t1_1~1-~~n.•

de 4-12-62~ (~:0•': 4c;~!·

6.' GRUPO - TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS OE FIAÇAO
~.
Ec TECELAGE_M
• Atlvldades ou categorias

Categertu profl..l-ls

.:~.-:; ~n:GmlCa•~

e

lndjjafrla dã- cordoalhil 8atopa •... o • • •
Indústria da malharia e melas •••••••••
lndús•la dta fiaçlo io -teciolagom em geral

Mestres e contramestres na Indústria do
fl&çlo e acalagam
Trabalhadora• no lnddstrla da flaçAo •
tecelagem
T'cnlcos t6xtals

Indústria de especlalldsdas têxteis (paaaamanartas, rendaa, tapetes) ••••••• •
Indústria de fibras artificiais a sln"tl·

caa

(1) ........................... ..

Indústria de tinturaria (2) •••••••••••••

Trabalhadoras
ria (2)

AitonçOoa DO 6,• Grupo:
(1) Portamo n.•_ J.l<ll, de 1[·10.13 (D.O. _2l-_10.7Jl.

(:Z)

Portaria

~J)

Portari~

7.•

GRUPO - INDÓSTRIAS DE
AATB'ATOS OE COURO (1)

Indústria de malas e artigos de viagem

Indústria de correias em geral e arreios

a.• '10§1,

lndúatrla de tlntur•
do zt-9.66 (D.O. U..lO 66J.
1~ (D.Q_. "'H-IJJ,

n.• 3.069, "-

7.' GRUPO - TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS OE ARTEFATOS
DE COURO (1)
Categorlu profloslonals

Atlvlclades ou cetegortu

--~ln~~~:a_ ~-~ -~~~~~~-~~. -~~. ~~~~~- .~ .~~

na

}

Trabalhadores na Indústria do curtlmantD
de couros e de pelee
Trabalhadores na Indústria da artefatoa
de couro

Alteraçi.o no 7.• Grupo:
(I) Portaria n.• 3.111, de 11-3-77 (0.0. IH·T7l-

8.' GRUPO - INDúSTRIAS DE
ARTEFATOS DE BORRACHA

8.' GRUPO - TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS DE ARTEFATOS
DE BORRACHA

Advldade• ou categorl•s
oconõmlcas

Categorias proflulonals

Indústrias da artafatos da borracha . . . • } Trabalhadores
Indústria da pneumáticos e cl.maras de
ar para veiculas ( 1J •••••••••••.•••
Alteraçlo no 1.• Grupo:
Portaria n.• 206, de

(1)

1~12-60

113

Indústria de

•u~efato•

de borrache

(D.O, 21·12-.60).

9.' GRUPO - INDúSTRIAS DE
JOALHERIA E LAPIDAÇAO DE
PEDRAS PRECIOSAS

9.' GRUPO - TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS DE JOALHERIA
E-lAPIDACAO O EPEDRAS
PRECIOSAS

Atlvldadao ou categorias

Categorlu pn>flsslonols

econ6mJca•
Indústria da joalheria e ourivesaria ••••
Indústria da lapidação de pedras preclosaa

•••••••.••••.••.....••••••••••••

lnfl~strla da relojoaria (f)

Alten.çlo oo 9.• Gri.tpo:
(l) Portaria n.• 317. de

12-7~1

Oficiais joalheiros e
Oficiais lapidárias

ourlv~s

Trab lhadores nas Indústrias de relojoaria
e oficiais relojoeiros (1)
(D.O. 15-7-61).
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10.• GRUPO - INDúSTfliAS
OU!MICAS E FARMACETUTICAS
Atlvldades ou categorias

10: GRUPO -

TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS OUIMICAS
E FRAMACEUTICAS
categorias profissionais

econômlcaa

Indústrias de produtos quimlcos para fins
industriais ................ - •• ··- ..•••
Indústria de produtos farmacêuticos •••

Trabalhadores na indústria de produtoa
qufmlcos para fins Industriais
Trabalhadores na Indústria da produtoe
farmacêuticos

Indústria de preparação de -óleos- -vege-

Trabalhadores tiã indústria de preparação
de óleos vegetais e animais

tais e animais .............•........

Indústria de resinas sintéticas ........•

Trabalhadores na Indústria de resinas sintéticas

Indústria de sabão e .velas ........... .

Trabalhadores na Jndús.trla de sabAo a
velas

Indústria de fabricação do álcool ..••..

- Trabalhadores na indústria da fabrlcaÇiio
do álcool

Indústria de explosivos ............... .

Trabalhadores na Indústria de exPlosivos

Indústria de perfumaria e artigos de tou-

Trabalhadores na indústria da perfumaria

cador ........................ ·-· · · · · ·

e artigos de toucador

Indústria de tintas a vernizes ••••.•••.

Trabalhadores na indústria da tintas a

Indústria de fósforos

Trabalhadores na Indústria de fósforos

lndústrra de adubos e corr_etlvos agricolas (.1} ........................... ..

Trabalhadores na Indústria de adubos e
corretivos agrlcolas (1)

Indústria de defensivos agrfcolas {2) ••

Trabalhadores na lndllstrla de delanalvoa
agrícolas (2)

lndúMria da destilação e refinação de fl8'
tróleo .......................

Trabalhadores na Indústria da destilaÇão
e refinação de petróleo

Indústria de material plástico (Inclusive
da produção de laminados plástlo
cos) (3) ........................... .

Trabalhadores na Indústria de material
plástico (Inclusivo trabalhadores na Indústria da produção de laminados plásticos (3)

Indústria de matérias-primas para lneetl·
cldas e fertilizantes (4) ........... .

Trabalhadores na Indústria de matérias

vernizes

000 . . . 0

Indústria de abrasivos (5) ...... o......
Indústria de álcalis (6) .............. ..
,Indústria da petroqufmlca (7) ....•....
Indústria de lápis, canetas e material de
I· escritório (8) ......... o............ .

primas para lnsatlcldas e lertlllzantes (4)
Trabalhadores na Indústria da abrasf.
vos (5)
Trabalhadores na lndúetrla da petroquf..
mica (7)
Tarbalhadores na Indústria de lápis, canetas e material de escritório (7)

Indústria de defensivos animais (9) .. .

Tarbalhadores na Indústria de defensivos
animais (9)

Indústria de Re-Reflno de Oleoa MineraiS

Trabalhadores na Indústria de Re-Aeflno
de Oleos Minerais (10)

(lubrificantes

usados

ou

contamlna-

c,dos (10) ........._, .._.. , .. ,ooo ....... __
· Alterações no 10.• Grupo!
(J) Portaria n.• 3.007, de 11·1·79 (D.O. 19-1-79).
(2) Ponaria o. o 1...Y7, deS-12-73 (0.0.13-12-1~).
(3) Portaria 0.•- 83;-_de 12..-5-53 (D.Q. t.f-5-58).
e
Poratrla o.• 215, de 28-6-Gl (D,O. 6--7-72).
(,._) Portaria n.• 94, de 26-5-53 (D.o. 29-5-53).

(5) Portaria

n.• 22,

de 23-2-00 (D.O. 23-2-60).

11." GRUPO - INDúSTRIAS DO
PAPEL. PAPELÃO E CORTIÇA

Atlvldades ou categ:nlas
econ611'11cas

Indústria do papelão ................. .
lndúetrla de cortiça ................. ,.
Indústria do papel, celulose e pasta de
madeira para papel (1) ............ ..
Indústria de artelatos de papel. papelão
e cortiça ............... - .......... o
Alteraçlo no 11.• Grupo:
(1) Portaria n.• 103, de 5-2-óf (D.O. 7-2-64).

(6) Portaria n.•
(7) _Portaria n.•
(8} Portaria n.•
Portarlá n.•

137, de 8·5-62 (D.O. Í0-5-62).
94, de 13-3-63 (D.O. 20.J..6l).
446, de 4·9-63 (D.O. 16·9-63).
597. de 9-7-64 (0.0. 16-7-64).

(9) Portaria n.• 7170, de 2CJ.9-66 (D.O. 12--lo-66).
Portarja n.• 3.258. de 22-7--74 (D.O. 26-7-:74).
(10) Portaria n.• 3.404, de 25-7-79 (D.O. 31-7-79).

1!.' GRUPO - TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS DO PAPEL; PÀPEl.AO E CORTIÇA
Categorias profissionais

Trabalhadores na Indústria de papel, celuolse, pasta de madeira para papel,
papelão e cortiça (1 J
Trabalhadores na -Indústria de artafatoa

de papel, papelão e cortiça

Terça-feira 20
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12.' GRUPO -INDúSTRIAS
~r GRÁFICAS

12.• GRUPO - TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS GRÁFICAS

-~tlvldade. ou.C.tegorlas

Categorias proflsalona1s

· --, · econ6mlcas

lndú~trla da tipografia • . . • • • • • • • . • • • • . • } Oficial; gráfl~os (dllerenclaw;)

Indústria da grawra ~ .......••. h

•..•••

Indústria___ da~ enc~darnação ...... ·~... . • .

offclals encadernadores
13.• GRUPO -

TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS DE VIDROS, CRISTAIS.
ESPELHOS, CERÂMICA OE LOUÇA E
PORCELANA

13.• GRUPo -

INDúSTRIA OE VIDROS.
CRISTAJS. ESPELHOS, CERÂMICA OE
LOUÇA E PORCELANA

Atlvldades ou cstegorlaa
.econlllnlcsa

Categorias profissionais

Indústria de vidros e crlstals planos ..
Indústria de vidros e cristais o_cos (fres-

Tiabalhadores nas Indústrias de vidros.

coS, garrafas, copos e si_m llares) ... •o
Indústria de e~pelhos de polimento (lopl- · •cristais e espelhos
~ dação _de vidro .............
~

H".... 1

Trabalhadores na indústria de cerâmica,

Indústria da cerAmlca, da louça de p6 de

da louça de p6 de pedra, da porcolsna

pedra, da poreclana e da louça de barro

e da louça de barro

Indústria da óptica (1) .............. ..

trsbalhadores na Indústria da óptica (1)

Alteraçlo na 13.• Grupo:
Portaria n.• 56, de 25-5-56 (D.O. 26..5-66).
Dcsp. Ministerial de 2HD-69 (D.O. 24-lo-69).

(l)

14.' GRUPO - INDúSTRIAS
METAlúRGICAS. MECANICAS- E
DE MATERIAL EL~TRICO
Atlvldadaa ou categorias

14.' GRUPO- TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS METALúRGICAS.
MECANICAS E OE MATERIAL E~TRICO

Categorlaa ,...,lloalonala

_ acon&nlcaa

Indústria do ferro (siderurgia) .•.......
' Indústria de trefllaçAo e laminação de

m tela lerrosoa (1) ............... ..
lodOatrla da fundlç4o ................. .

ln~~t~:,~t .a.~~~·~~s .~~. ~~~~ .~. ~~~·-~~
Indústria da serralheria .. , ....... ·-·· ·-·
Indústria da mecânica ................ .
Indústria de proteção, tratamento e trens~

1\-abalnadores metalúrgicos (slderurg1a e

l

fundição)

formação de supertlcles (2) .......•
Indústria de máquinas ............... ..
Indústria de balanças, pesos e medidas .
Indústria de cutelaria ................ .
Indústria da ãstamparla de metais ... .
Indústria de móveis de metal .........•

Indústria da construção naval (3) .....

Trabalhadores em oflci:-tas mecAnlcaa

Indústria de materiais e equipamentos rodoviários _e fe-rroviáriOs (compreensiva
das. empresas Industriais fabricantes
de carrocerlas_ para ônibus e caml·
nhõecs, viatur.as, reboques e Seml-reb~

ques; locomotivas, vagões. carros e
equipamentos ferroviários; motonetas

e velculos semelhantes (4)". ·.... ; ....
' lndú!;>trla da~ ~OQ§trução aeronáutica

Indústria de reparação

de

veículos

(51

e

acessórios (6) .................... .
Indústria de fUnilaria ................. .

, Indústria d~ "arJelatOa de metais não ler·
rosos __(8) ........ '" .............- ..
Indústria de geradores de vapor (caldei·
ras e acessórios (9) .............•.

Trabalhadores na .indústria de construção

aeronáutica (5)

Trabalhador-es na Indústria de reparaçAo
de vefculos e acessórfos (7)

Trabalhadotes em oficinas mecAnlcas

' Indústria de iraiores, caminhÕes, Onlbus,
automóv-el$ e vefculos similares (10)

Indústria de lãmpadas e aparelhos elétricos de iluminação .. ~· ........... .
' Indústria de c_ondutores elétrlcos, trefllaç:ão e laminação de metais nilo ter..

rosas (11) ......................... .
Indústria de aparelhos elétrlcos, eletrOnl·
'

cos e slinílares .................... .

Indústria de aparelhos de radlotransmlasão···~··········~·················

Trabalhadores na Indústria do Dllltorlal
elétrlco

M~iode
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Indústria de reparaçAo da velculos e
acessórios ..... ·-~~ ... ·-· .. .._._....... .
Indústria de peças para autom_óvers e si·

milares ............................ .
Indústria de parafusos, porcas, rebites e
. similares (12) .................... ..
Indústria de artigos e equipamentoS odon·
. tológlcos, médicos e hospitalares (13)
Indústria da forjaria {14) ............ ..
Indústria de refrigeração, aquecimento e
tratamento de ar (15] ....•....•..• •.

lndllatrla de preparação de sucata ferro•• e nllo ferrosa (15) •. , ......... ..
Allcraç&s no 14.• Grupo:
(I) Portaria n.• l.70S, de: ~11-69 (D.O. 9·12-69).
Portaria n.• J.lM, de 24-J.-70 (0.0. 7-4-70).
Portaria n.• l.JIS, de: 24-).70 (0.0. 7-4-70},
Porurla n.• l.lU, do 30·~79 (D.O, 6-6-19,
que anu.loLI a portaria n.• 3.705(10).
(l) Portaria a.• 1.163, de 25-10..79 (D.O. lt-7·79),
(l) Portllrta n.• 564, de 6·7-64 (0.0. 9--7-64),
(4) Pomrta n.• 3.041, de 12·1·70 (D.O, 16-1~70)
(5) Portaria n.• 3.451, de 26-12-74 (D.O. 6·J.'75).
(6) Portaria
IOJ, de 2J.26..6 (0.0. 33-l-66).
(7, Portaria
14. de ,.1-M (D.O. 1g..1-6J).
ti) Portaria n.• 64-B, de 16~ (0.0.
(9) Ponarta a.• 202-A, de 7·12--50 (D.O. 15-12..59).
(10) Portartl
I, M 1..1.o56 (D.O. 17•1-56),

n.n.•

,.s.an.

a.•

15.• GRUpO - INDOSTRIAS DE
INSTRUMEIIITOS MUSICAIS E
DE BRINQUEDOS

Trabalhadores na

iltdãSit18

do peças para

automóveis e similares

Trabalhadores em oficinAs mer.ftnlcas

Trabalhadores na Indústria de artigos e
equipamentos odontológicos, médicos 11
hospitalares {13)
Trabalh&dores na indústria da forjaria {14)
Trabalhadores na Indústria de refrigera. çllo, aquecimento e tratamento de
ar (15)
Trabalhadores na Indústria de preparação
de sucata__ferrosa e nilo. ferrosa (16)
Portaria n.• 149-A, de_ 1~5-62 (D.O. a+G,
tomada sem efC!Ito pela portaril; n.• 351..\,
de 13-l!-<1 (D.O. 12-12-62).
(11) Portaria n.• 3.705, de lã·ll-69 (D.O. 4-12~9).
Portarta n.• 3.134, de 24-3--70 (D.O. 7.....70).
Portaria
J.tS5, de 24·J-70 (D.O. 'f+70).
Portaria n.• 3.236, de 30-5·79 (D.O. 6+79),

n.•

l.105no.
:zos. do 15""'-62 (D.O. Joo7-o62),
D.• 3.349. do 5-12-73 (D.O. t..,tz.n.

Que anulou a portaria
Portaria n.•

(12.)

(UJ Panaria

n:tlflc:Jda pela portaria n.• 3.363, do 19-12·7.1

(D.O. 27-1:1-73).

Portarlo o.• 103,

(14)

da 23·2-66 (D.O, 3-l-66),
Portaria
92, do 19-~ (D.O. t-Hf),
(16) Porw-la a.• JJ17S, do li·Ul (D.O. 14-5421.

a.•

( 1$!

ts.•

AtlviMdeo ou categorlu

GRUPO - TRABALHADORES NAS
INDúSTRIAS OE INSTRUMENTOS
MUSICAIS E BRINQUEDOS

Cotegorla profluiOMio

-.&nlc:M

lndaatrlo de brinquedo• .............. .

Trebelhadorea na lndúatrlo de ·lnatrumtoa mualcala
Trabalhadores na indústria de brlnquedoa

16.' GRUPO - JNDOSTRIAS
CJNEMATOGRAFJCAS

16.' GRUPO- TRABALHADORES NAS
INDOSTRIAS CINSMATOGRARCAS (")

AtlvldiHieo ou categorloo

Cotegorla profloolon.olo

lndtlatrlo de lnatrumentoa muolcalo

.....-Jcao

Indústria clnematognlflca {Inclusive laborotórloa clnematognlflcoa) (1) .......

Trabalhadores na Jndaatrla clnematogr6o
fica (lnclualve oa trabalhadores em
laboratórios clnematognlllcoo (1)

Alteraç&o DO 16.• Grupo:
Pomrla n.• 122, de .24-9-52 (D.O. l•lo-52).

(1)

Portarla.D,e_.t61, do 26-11~ (D.O. :l7·1l..sl).

17.• GRUPO - INDOSTRIAS
OE BENEFICIAMENTO

17.' GRUPü ..:._TRABALHADORES NAS
INDOSTAIAS DE BENEFICIAMENTO

Atlvl.t.deo ou categoria

Colegorlaa proflaaiOCIIIo

econ6mlcao
lndúatrl~

de beneficiamento de carvão (11

Indústria de beneficiamento de borracha {2) .......................... ..
Indústria de benaflclamento de fibras v.,.
getala e do descaroçamento de algodão (3) ........................... .

Trabalhadores na indústria de
mento de carvão {1l
Trabalhadores na Indústria de
mento de borracha (2)
Trabalhadores na Indústria de
mento de fibras vegetala e
roçamento de algodão (3)

'Aitenç4ea ao~ 17.• Grupo :
(I) • J'odaria .._, .U, da H-5I (D.O, 11W-53).

(2) Portaria n.• 337. de 2!-7-61 (D.O. H-61),
(J) Porw-ta a.• J.SOI, da 17-lo-o& CD.o. 30-1-4111),

18.• GRUPü - INOOSTAIA DE
ARTESANATO EM GERAL (3)

Atlvldadeo ou categorias
econOmlcaa

Empresas de artesanato• em geral {1)
Artesãos autOnomos (1) ............. ..
Ahcraçlo do 11.• Grupo:
(I) Portarl• n,• 547, da 13-11>-76 (D.O, 11-10-76),

ta.•

beneficiabeneficiabeneficiade deaca-

GRUPO - TRABALHADORES NAS
INDOSTRIAS DE ARTESANATOS
EM GERAL (3)

Cotogorloo profllllonolo
Empregados em empreaaa de orteaanato1
em g~ral_ (U
~~ _
._
. _
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CON_FE[)!<IlAÇAO NACIONAL DOS
TRABALHAD9REIJ NO COM~8C!O

1.•

.-ATACADISTA
-

-~-

-~o=

GRUPO - EMPREGADOS NO
COMERCIO

Categorias prcllsÍionals

Ativldádoo ou. c8tegortao
. cf. eéonOmlcoo
't:oml!rolo atacadista êfe algodAo e outras
ffbrao vegataio .. "''. ··-· .........•...

· Cõhlérclo atac~dlst.a de camas frescas e

;'--·congeladas · ....................... ..
Comércio atacadista de carvAo vegetal e
lenha ............................. .
Comércio atacadista da gêneros allmentr·
_çlos_ ·--·~-·-·. ''"" .. _
..._. ·-~-· _
.•.• , ... ~. •-• ...

Comércio atecadista da tecidos, vestuário

e

armiJrlnhÕ .... ~ ...

A

•

,_ • • • • • • _ • • • • • • • •

Comércio atacadista de louças, tintas e
ferragens ..... ·-· .. ·-·o-o·-·

•••.••••..••

Comércio atacadista do maqulnlomoa em
geral ... : ... ; ..................... ..
Comércio atacadista de materiais de
construção

...............•. ~ .... · · · ~

Comércio atecadiota de ·material ell!trlco
:C0m6rcio atecodlata de produtos qurml·
coo para rndaotrla e lavouro ........ ..
Comércio atacadista de drogas e medi-

Empregados no comércio (preposto• do
comércio em geral)

camentos ........•...•... ·- ..........•

Comdrclo atacadista de sacaria ....... .
Coinérclo atacadista de pedraa preciosas

Comércio atacadista da jóias e relógios .
Comércio atacadista de papel o pape!Ao
Comércio atecadlsta de álcool o bebidas
em geral ............•••............

Comércio atecadlate da couros e pelos .
Comércio atacadista do frutas ........ .
Comdrclo atacadista de artigos aanltlirfoo (1) ........................... .
Coml!rcio atecadlsta de vidro plano, crio·
tais e eapelhos (2) ............... .
CM1árclo atacadista de aparelhos e materiais óticos, fotográficos o cinematográficos (3) ...................... ..
Comércio atacadista de sucata de ferro (4) .......................... ..
Comércio atacadista exportador (Sl ..•
Comércio exportador de calá · · · · · (9)

C.:~1~~I~(:)_ta~~~I-~t~- ~~- .d.~r~~~~~~- ~~- ~-~ )

Comércio atacadista de solventes de P"'
tróleo (Bl ......................... .
Comércio atacadista de minérios e pe,.
quises (9) ........................ ..

Classificadores da produtos de origem
-vegetal (diferenciada)

Trabalhadoras no comércio da minérios e
derivados de petróleo (lnclualve pu
quisas de minérios (7)
Empregados vendedores e vlajono:es do
comércio (diferenciada)

Comércio otacadista de b'juterlas (10) .

Trabalhedoros no comércio atacadista da
bijuterias (10)

Al1eraç.5ea no 1.• Gruw:
(I) Portaria n.• 115, do 15-9-55 (D.O,_ 1~55).
Cl) Ponarla n.• ..... de J-.7-54 (D.O. 19-7•54)..
(l) Ponarla n.• 70, de 6-5-al (D.O. 27·.WO).
(4) Portaria n.• 3.219, de JO.J-.70 (0.0. 1-4-70),
(S) Portaria n.• l!lil. do IJ..l-67 (D.O. ~3-61).

(6) Ponarla
Ponarta
Purt&rla
(9} Portula
(10) Portada
(7)
(I)

n.• 413, de 17-12-68 (D.O. 1-1-69),
n.• 3.019, de 1()-.1~73 (D.O. 17-1·71),
n.• 3.354, d' 12-6-70 (D.O. 9-7·70).
n.• 3.019, de 10.1..71 (D.O. 17""1·71).
o.•J.147, do 29-f.U (D.O. +UJoll),

Maio de 1986 ·
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2.• GRUPO -

COM~ACIO

VAREJISTA

Atlvi<Wiea ou categorlao
econ6mlc110
.LoJistas do comércio {estabelec:mlentos
de tecidos, de vestuário, adorno e aces-

srlos. de ob)etos do arte. de louças
finas, de cirurgia, de móveis e congêneresl ...... ·~~-· .......... - .. · · · . •
Comércio varejista do gêneros allmentl·
elos .....-.......••..••..•. -~--·~··
Comércio vareJista de maquinismos. ferragens e tintas [utensfllos o ferramentas) .. .
--·-·=···· .........•.....

Comércio varejista de material médico
hospitalar cientifico (1) ........... ..
Comércio varejista de calçados (2) .• o o
Comércio varejista de material elétrlco e
aparelhos eeltrodoméstlcos (3) •••••
Comércio varejista de velculos (4)
Comércio varejista de peças e acessórios
para velculos (5) ....... -~ ......... .
Comércio varejista da carvAo vegetal e
lenha ..........~ .••..•.•.••.•.•.••.•
Comércio da vendedores ambulantes (trabalhadores . autOnomos J •••••••••••••
Comércio. varejista dos falrantea •• · • · ••
Comércio varejista de frutas. verduras,
flores e plantas (6) ................ .

Empregadoo no comércio (prepostos do
comércio em geral)

I

Eatabeleclmontoa de serviços funerário&
(compreensiva de casas, agências o

empresas funerárias) (7) •. -•••••••••
Comércio varejista de material óptico, fotógrafo o cinematográfico. (8) ••••••••
Comércio varejista da livros (9) ..•..••
Comércio. vareJista de material de escrl·
•·. tório o p.lpelorlo {10) ............. .
Comércio vareJista de derivados de pe-1
tróleo (Inclusiva lavagem da velculos) (11) ......................... .
Trabalhadores no comdrclo de minerais a
derivados de Pltróleo (Inclusive peeEmpresas distribuidoras de gás Uquef~ltà
qulsas do mln6rloa) (12)
de petróleo ( 12) .................. .
Empresas -da garage, estacionamento_ e
Empregados em empreoas de goroges,
de limpeza e conservaçao de vefct.t
estacionamento e do limpeza e conae,..
·fos (13) ........................... ,
vaçAo de vefculoa (13)
Comércio varejista do carnes frescas (14]
Empregados no com6rclo vareJista de
carnes !roscas ( 15)
Comércio varejista de produtos !arma·
Práticos da farmácias (dlferonclodeJ
. cêutfcos ..........................
Propagandistas. propagandlstaa.vendodoComércio transportador - Revendedor res e vendedores de produtos fsrm•
Retelhlata de óleo diesel, óleo comc~utlcos
bustivo! e querosene (18) .. , ....... .
0.

Alleraçôea no 2.• Grupo:
(1) Portaria n.• 9S, de ll_-e-51 (P.O, 14-6-58 •
Dc:•pacho mlnl•teMal do 3·10·72 o portaria
n.• 3.4!13, de 2+-11·7& (D ..O :Z.f..ll-71),
(2)__PortatJa n,• 174, do INJ-60 (D.O. 12-12-tiO).
· Cl)_ Portaria n.• 15l, de 13-ol-67 (D.(),_ 22-3-67),
(4) , De1pacho mlnl•terlal de 3·10·72 e paNaria
n.• 3.4.58, de .2.-.11·71 (D.o. 24-U·7S).
{5) De1pacho mlnlaterlai de 3·fD-71 e portarlli
n.• 3.4$8, do 24·11~711 (D.O. :Z~JI-78).
C6) Portaria n.• 121. do H~t (0.0, 1-10·51 a

portatta a.• 343, de 2.!·11..!7 (D.o. 16-5 67).

(7) Portaria a.• 171, de 26-t:Z-51 (D.O. 27"Jl-5V.
(I) Portaria n.• 150, de ~tG-57 (D.O. ,U-11).57).
(9) Portaria n.• 16, do 3-2-~9 (0,,_0. 4-2-.59),

(lO)
(li)

Portaria n.• 3;5U, c:1o 26-9-69 (D.o. 2-lo-69).
Portaria n.• 3.019, de 10..1·71 (D.O. 17-1·71),

(12) Portaria n.• 3.l74, d4 %7-1-73 (D.o. .1+13).
(ll) Portaria o.• 79, de 18·5-59 (D.O. 1,..,_74),
Portaria ll_,• 3.173, do 1....,_.74 (D.O_. 20.5-'74).
(14) Portaria n.• 121, de .5-4-63 (0.0. lo-4-63).
(15) Portaria n.• 501', de: lND-63 (D.O, 2l·lo-63).
(16) PorUrla n.• 3.055, de 2f.iW4 (D.O. :t-HN41,
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3." GRUPO -·AGENTES
AUTONOMOS, DO_ COM~RCIO

Atlvldãde;·· Ou

Çatõg!,rlà.

econllmlcaa

2." G-RUPo ~ EMPREGADOS
DE AGENTES AUTONOMOS
. - '-"D.O ®MtRQIQ_
Catagorlu proHHionals

Corretores de mercaciOri!)a ....•••..•••
Corretores ~e. nav!os ...........•......

Corretores de I móvel a •••••••••••••• ~ •
Despachantes aduaneiros .............. .
Despachantes (axcoto despachantes aduo·
nelros) (1) .. , ................... ..
Lolloalros ............................ .
A&presentantes comorclala ••••••••••••
Coml~drlo4. o conslgnatárloo ...•..••••
Agentes da propriedade Industrial ..... .
Correto-res de jóias e pedras preciosas (2)
Empresas de Arrendamento Mercantil
(leasing) (4) ..................... ..
Administradores de consórcios (5) ••.•
Corretores de café .... ; • ; ......... ·...
Empresas de aSsesSoramei1to, -perfctas,
lnformaçõea e pesquisas (3) ••••••••

E.,;pre;as

d~ p;.;.,e~aamento de d'adD'úriJ-

Alteraç6e1 no ~-· Grupo:
(1) Portaria Ii.• 37, do 2l:..t-tf (D.O. 23-4-49).
(2) Portaria n.• 40, do I~ (D.O. 7~).
(3) Portaria n.• 147, do 17-Hl (D.O. 23-Hl).
4." GRUPO - COM~RCIO

ARMAZENADOR
Advldlldes ou categorias

Empregados de agentes aut0 0omoa do
comércio

Empregados em empresas de assesaoramentos, perlclas. Informações e pe,..
quisas (3)
Empregados em empresas de proceaaamento de dados (6)
(4) Portaria n.• 3.104, de 22+11 (0.0. 26 HU.
(.5} Por1aria a.• 3.123, de 3-:w9 (D.0.--12-:H9).
(I) l'ortaria
3.135, do P-6-11114 (D.O.IS<>-1914).

a.•

3.• GRUPo ;_: TRABALHADORES
NO COM~RCIO ARMAZENADOR
Categorias proflsolonalo

Traplchas .... ~~~~~ ••••• • • •.• • • • •

Arrumadores (traplches, armazéns gorall
e entrepostos)
Auxiliares de admlnlatraçAo de armazéna
gerais (3)
Catadelrao a costureiras no comércio da
café (1)
Auxiliares de admlnlstraçAo no comércio
Comércio de café em geral (excoto varedo cefé em gorai (Inclusive correlatoa,
Jista) ............................. . {
. exceto varejistas) (2)
Trabalhadores na movlmantaçAo de marcadorlaá em geral
Trabelhodores
avulsos (8xcotuados 08 arriuri8dorei:
que têm 6re8 de atuaçAo restrita •
faixa portuàrla) (3)

Armazéns gerala (de cereala, algodAo e
outros produtos) ................... .
Entreposto (de carne, leite e outroa produtoa) ............................ ..
Comlsdrloa e conalgnot6r!os de caf6 ••

(2) Portaria 525·,\, do 1.5-6-64 (D.O. :lf-6-64),
(3) Portaria a.• 3.01'1, do ll-1·1915.

S.• GRUPO -

TURISMO E
HOSPITALIDADE
Atlvldadea ou categorias
econ6mlcaa
Emproses de turismo ............... ..
Cuaa de diversões .................. .
SaiOea d• barbeiros e cabeleireiros para
homena (2) ........................ .
lnatltuto de beleza e cabeleireiros de ao-nhonis (3) .........·............... ..

Hot"•·

i-asta-~rariteui,.

bareS e almllares

(eatabeleclmantós de. hospedagem, ai~
mentaçlo preparada e bebldaa a va- rojo (5) ........................... .

'empresas· de compr8, venda, -locaçAo e
edmlnlstraçAo de Imóveis (6) ...•...•
Serviços de lustradores de calçados ....
Etnpreaaa do a~selo e conserva~~o ••.•
Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas (7) ............... , .. .
Alteraç6cl no
(I) Portaria
(2) .Portll_ria
! ."' --:Poru.rta

!5.• Grupo:
a.• §,_de 16-1·59 {0.0 ..... .59),
a.• $37, de 12·11.._63 (Õ_,_O. _17-12-ÓJ),
n.• :U30, de 114...17 (D.O. 17--2·77),
, ..J) -~ mlnbterlal Proc. MTPS 181.7~/62).

4.• . GRUPO -

EMPREGADOS ÊM
TURISMO E HOSPITALIDADE
Cat~Frlao proll01lonala

Empregados em empresas de turismo
(Inclusive Intérpretes e gulas de turl ..
mo) (1)
Empregados em casos de diversões. Bal•
larlnas a dançarinas
Oficiais barbeiros (Inclusive aprendizes,
ajudant'es. manicuras e empregados
nos aaiOes de cabelalrelroo para homanal '(2)
Empregados em Instituto da beleza e
cabalalrelros de senhoras (4)
Empregados no comércio hotelalro e ol•
mllares (Inclusive empregados de adi·

_ffcloa: zeladores. porteiros, cablnelroa,
vigias, faxineiras, aerventea e outros) (5)
Empregados de empresas do compra, VO!""
da, locação e administração de lmó. vela (6)

Lustradores de calçados
Empregados de empresas de asseio a
conservação
Empregados em lnstltulçOes Beneflcen·
tea, Religiosas e Filantrópicas (7)
(4) Portaria .o.• 3.000, de 2+78 (D.O. 17~1-71\).
(6) Portaria _n.• 309, de 2-lo-62 (D.O. 4-10-62).
(7) Portaria n.• 36, de !...._54- (_0.0. L;H?C).
Portaria n.• 3.297, de 6-6-69 (D,O. 1_1-6-69 ),
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Lavandarias e almllaras (8) ...•...•••••
Empresas da ConsarvaçAo da Elavadoros. (9) """"""'~"""""-''''''
(&J Portaria n.• Úso,~ do 3+7~ (D.o. 7-4·7&).

Empregados em lavanderias e slmll•
raa (8)
Empregados em Empreaaa de Conaerv•
~ çAo

de Elevadores (9)

(9) Portaria n.• !.071, do :ZO.:HO (D,O. ~.WO).

5.0 GRUPO - EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS. DE SERVIÇOS
DE SAODE (I)
Categoria• profloolonala

6.' GRUPO -

ESTABELECiMENTOS
bE SERVIÇOS DE SAODE (1)
Atlvldedeo ou Clltegorlao

Proflaalonala de enfermagem, t6cnlcos,

econ6mle~~•

duchistas, maaaaglataa e empregados
em hospitais e casas de saúde, abrangendo oa profissionais de enfermagem
em geral, vinculados por contrato de
trabalho (ressalvado o duplo en~uadra·
monto doa que também aa)am Enfermeiros 'l euxlllaroa t6cnlcoa do servi-

Hospitais, Clrnlcas, Casas da Saúde e
laboratórios do peaqulau e anlllleaa cU·
nicas ............. , .......•.....•...
Cooperativas da Serviços M6dlcos . ,' ..
Bancos de Sangue .................. ..
Estabelecimento de duchas, moaaagena e
Fisioterapia ...................... ..
Einproàaa 'de prótese âantárla ( 1) ... ..

ços panuwodlcoa, tala como, técnlcoa

da laboratório cUnlco, operador de
Ralo X, de radioterapia, ·da cobaltot•

rapla, de eletroencefalografla, de el~
trocardlografla, de hemoterapla. ate""'

dentes, auxiliares de serviços médicos.

burocratas, massagistas, dUchistas, pedicuros e empregados em hospitais,
cllnlcas o casas do aaOde, mantido,
para esta categoria, o carátor da dlfe.
renclada, que lhe foi atrlbuldo pela
Portar!a n.• 3005, da OS.01-70, ratificada
pala Portaria n.• 3.311, do 02.Q9.74. (1)

Altt~raç&::l ito 6.• Grupo:
(1)- Portada n.• 3.o21. de 10.2-12 (D.O. 16-2-11~.

CO~FEDERAÇAO NACIONAL
DOS TRANSPORTES MARmMOS,
FLUVIAIS E A~REOS
1.' GRUPO - EMPR~SAS DE
NAVEGAÇAO MARITIMA
E FLUVIAL
Atlvldadeo ou categorias
econ6mlcas

CCONFEDERAÇAO NACIONAL DOS
TRABALHADORES EM TRANSPORTES
MARmMOS, FLUVIAIS E A~REOS
1.' GRUPO- TRABALHADORES EM
TRANSPORTES MARITIMOS
E FLUVIAIS
Catogoriu proflulonalo
Oficiais do ndutlca. da Marinha Mercante
(práticos) (2)
Arrais e mostres da cabotagem em tran•
portes marltlmoo (3)
Comlsadrloa da Marinha Mercante
Motoristas e condutores da Marinha Morcante
MacAnlcos da Marinha Marcante (4)
Conferentes de carga da Marinha Marcante (5)
~~~~.~~~=sin~~~~;:,~~roa e moçoe em
· Oficiais da RadlocomunlcaçOes da Marl•
nho Marcante (')
Talfalros, cuhndrlos e panlflcadorea marf·

I
Empresa de navegaçAo marltlma ••••• ,
Empresa de navegaçAo da tráfego portudrio (1) .. .......... ......... • . .....

f

j

tlmos

Fogulataa da Marinha Marcante (Inclusive carvoeiros)
Médicos da Marinha Marcante
Enfermeiros da Marinha Mercante
Empregados em escritórios das empresas
1
do navegação marftlma
Mestres e ancarregadoa de estaleiros daa
empresas de navegaçAo marltlma
Empresa da navogaçAo marltlma ......
Carpinteiros navais
.
Empresa de navogaçAo da tráfego por·
Eletrlclstaa da Marinha Marcante (IÍ)
tu6rlo ............................ ..
Auxiliares técnicos, mestres, contrameatres e encarregados artfflcea em eatao
lelroa de empreaas de navegaçAo m•
rltlma (7)

1

1
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Arráls a mestres -de cabotagem eln tranaportes fluviais (81
Oficiais do náutica om transportea fluvlall
(práticos) (9)
Oficiais do máqulnM em tranapcrtoa fluviais
Motorlotsa e condutores em tranoportea
fluviais

1
Empreaao do riovegaçAo flwlal o lacustre

Conferentes de carga em transportes

flu- .

violo

Contramestres. marinheiros o moços em

transportes fluvlala

Eatalelroo navalõ (pertancentoa a ompraaaa do ríavagaçAo marltlml) (101

Talfelros, culinários e panificadores em
transportes fluviais
Fogulstas em transportes fluviais (Inclusive carvoeiros)
Médicos em tranoportoa fluviais
Enfem1elroa em tranoportea fluviais
Amarradores ( 1ti
Ooerárloa navais (que trabalham nos estaleiros pertencentes a empresas de
navegação marfttma, Integrando o complexo da empreaa)

Agências do navegação •••••• o o •• o ••• o

Empregados em escritórios das empresas de navegaçAo fluvial
Mestres e encarregados de estalelrqs
das empresas de navegaçAo fluvial
Operários fluviais (trabalhadores em ea..

Empresas de serviços subaquáticos e
afins (13) ......................... .

talelros da navagaçAo fluvial e calalates fluviais)
Carpinteiros fluviais
Escreventes_ em _transporte fluviais (12)
Trabalhadores em atlvldadeo subaquáticas
o afino (dlferoncleda) (13)

AteraÇ6ea no 1.• Grupo:
(') Port11rla
3.141, da 19-7-34 (D.O. 23-T-841.
(I) Portllrla
l.OOO, da l-l-7l (D.O. 9-1-73,
rretlftcada em 2.......,73 • republicada mn
14+7l • 22..S·7l)o
(2) Portada n.•UOI, da 6-6-79 (D.O. 1241-79).

n.•
n.•

(l)
<•l
(S)
(t)

lclom.
Portada n.• lll, do (D.O, 26-HO),
ldarn.
Ponarlo rL• 34, do I~ (D.O. 21-4-19).

li n

''

2.' GRUPO - EMPRESAS
AEROVIARIAS

Atlvldadea ou Clltogorlu
econ6mlcu
Empresas aoorvlárlas ................. .

Empresas da táxis adreoa (1) •••••••••
Carregadoroa o transportadores do baga·
gana em aeroportos (trabalhadores outOnomoo) (31 ..................... ..
~lt~r1ç6ea no 2.• G1·upo:
--·-'-.
(I) Portaria •·' 114, de 17-4-69 (D.O. 2-4 69).

3.' GRUPo'::..'fMPR~Ãlilos·e
ADMINISTRADORES DE PORTOS

Atlvldadoo ou Clllegorill
econOmlcu

(7)
(8)
(9)
(10)

Portaria n.• 372, de 251·161 (0.0, 11·9·611),
Porta!;ia n.• l.IOI, de 6-6·79 (D.O. 12-6-79).

~:~~ll n.• Ill·A,

de 29--3-63 (D.O, 16-4-63)
tomada aem efeito pela ponarla n.• 564,

de 6·7-64 (D.O. 9-7·64) c Rcsoluçlo da CE.S

de 15 3-.57, no MTIC 120.589/.57.
(li) Portaria n.• 2.47, da 29·5-61 (D.O, 19-6·68.).
(12) Portaria n.• Sll, de 1~3 (D,O. 14--&-53),
(li) PoJUrla n.• 1.070, da 10.5-12 (D.O. I:H 82),

2.' GRUPO - TRABALHADORE'ál
EM mANSPORTES ~REOS

Categorlaa proflaaiOMia
Aerovlárlos (diferenciada)
Aeronautaa (dlfaroncladal.
Radlotolograflstas em empresas aarovlirlaa (oxcluldoa doa oatagorlu proflaal~
nala doa aoronautaa a aerovl•rloa) (31
(2) Portllrla

(ll PoJUrla

n.• PS,

n.• 161,

de 20-7·54 (0.0. 23-7-54).
de 17-11-55 (D.O. 1&-11..55).

3.' GfiUpQ -

ESTIVADORÉS

Catagorlaa proflaaJOMio

•Emprea6rloa e adminlatradoroa do porto•

Eatlvadoroa (3)
Trabalhadores am ootlva do mln6rloa

Carregadoras o transportadoras do bagagens nos portos (trabalhadoroa aut6nomoa) (1) ....................... .

Trabalhadoras em alvarangaa U.l

Altençla na 3.• Grupo:
(I) Portaria n.• 1.176, de 14-5-61 (D.O. 23-S-61),
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4.• .GRUPO

4." GRUPO - PORTUARIOS
Catagortu profl..........
Trabalhadoras nos servlçoa portuirloa
Motoristas em gulnd.oataa doa portos
Conferentes e consertodores de C8lgll
e descarga no• portos (1)
VIgias portudrloa
Claaalflcadorea de frutas noa portOs (f•
cultatlvo o uso da exprelllo •deocartedores·l (2)
Traball_uldores da bloco_ ~I

Alteraç&:s no 4.• Grupo:
(I) Portlirla a.• 3.126, de

~ (D.O. 26-5-80).
(2) Portaria n.• 5, de 1&-.J..SS (D.O. 21·1-55),
Parlaria a.• 545, do 3-12-63 (U.O. 17·12-63),

(3) POrtada

n.• 3.1:10,

elo 2M-III (D.O. - ) .

5." GRUPO. - TRABALHADORES
EM EMPRESAS DE PESCA

5." GRUPO - EMPRESAS
OE PESCA

Categorlu proilal-'a

Atlvldoocl•• ou cat"'IIrlu

IICOn0mlcu
Armadores de pesc.w •••••••••••••••.•
AIC.nçlo

(I)

DO

Peacsdores
Petrôes de paaca (1)

s.• (irupo:

forlarlo a.• 104, .S. lf.6.59 (D.O. 22·6-49).

CONFIDERAÇAO NACIONAL
DE TRANSPORTES TERRESTRES
1." GRUPO - EMPRESAS
FERROVIARIAS
Atlvlcl8deo ou categoNo

CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS
TRABALHADORES EM TRANSPORTES
TERRESTRES
1." GRUPO - TRABALHADORES
FERROVIARIOS
C.tegortaa proflul-lo

Empreuo ferrovljrloa ................ .
C.rregacloreo e tranoportodorea de bagagana em eataç6ea ferrovl,rlaa (trllbelhadorao autllnomoa) .............. ..

Trab4lhadoraa em empresas farrovlolrlll

.

,IICOnOmlcu

2.• GRUPO ·- EMPRESAS DE'
mANSPORTES RODOVIARIOS
Atlvld.dea ou c.wtagorlaa

2.• GRUPO - TRABALHADORES
EM TRANSPORTES RODOVIARIOS

IICOnOmlcu

Categoria& profllialoMia

Empreaao da transporte• de paaaagelros
Empresaa de tra~aportaa da cargaa (compreenalva daa empresas do vaicuola de
cargas e das emprasaa de transporte
Interestadual de carga) (I) .........
Carregadores e transportadores de volumes de bagagens em gorai, Inclusive
carrinhos de mio (trabalhadores eut6nom01>) .._......................... ..

co,:;~~:,o;e~ -~~~~~~-~·. -~~. ~~~~~~~~- .~.":

Empraoaa de transporte colativo urbano
de paaugalroa (2) ............... ..
.

.

Guardadoras de sutom6vela (trabelhadc..
rea autOnomos (3) ............... ..
AgêncJaa e estações rodovldrlaa (4) •••
Carregadores a transportadores de baganona em estações rodoviárias (trabahadores sutOnomos) (5) ~ ...

Empregados em escritórios do empreaaa
da transporte• rodovldrlos e empresas
da carris urbanos, trólelbua a caboa
aéreos (Deap. Mlnlaterlel do proceaso
MTPS - 312.748/70 - 0.0. 1().7·72)

l

Condutoras de va:culos rodoviários (Inclusiva ajudantes e carregadores, troca--

doras de Onlbus a lavadoras de automóveis) a trabalhadoras em transportes
urbanos de pasaagolros (cabos aéreos
e trólelbua) (6)

·I· .....

Altcraçlo DO 2.• Grupo:
(1) Por1arla ~,_. 33, do .....,54 (0.0. IJ-4--54).
(2) Pon.rla n.• 3.211, -dt 2,i·ll-al (D.O. 29-ll-81).
(J) fortaria o.• JJ. de 16-6-50 (D.O. 21-<1..50).

(4) Portaria n.• 168, de 14,.12--.!3 (D.O._ 16--ll.g).
(5) Panaria n.• 148, de 17-+63 (D.O. ~-63).
(6) Despacho mlnlsterlal de25-.5-72 (D.O. 10.7-71).
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3." GRUPO - TRABALHADORES EM
EMPRESAS DE CARROS URBANOS
(~NCLUSIVE CABOS A~~EOSJ (2)
_Ciotagorloa proflool_onelo _

&npreu--de- Carrl~- urb~noa. trólelbue e
- ·--caboa •t![eoa ( 1) ................. .

Extinto.-- conforme despacho ministerial
no proces 0o MTPS 312.748/70 (0.0.
15-5-19721

Alten;.lo DO J,• Grupo:
(1)

Portado

~~o•-m-.o..

, • 4.• GSUPO

-

do IG-7-Q (D.O, :z&-7-62),

~

,EI\III'RESAS

,-~- ; MEtROVIARIAS (1)

· Atlvldadea gu categoria• · aconGmlcaa

Empro&á;- d~ t;.~~P~;~=;,. _~~t~o~i4rloa
(I) O 4,• Grupo foi crlado pela portaria n,• 3.262,

4.• GRUPO -

TRABALHADORES EM
EMPR_ESAS ~ETROVIARIAS (2)_

Categorial profiiiiOIIIII
Trabalhadores em empreua de tranapor-

tea matrovl6rloa

de 7·1110 (D.o: )2-1140), rotlfteada pela
porta-ria n.• 3.012, de lO.Ul (D.O. l6..Z-Il).

CONFEDERAÇAO NACIONAL
DE COMUNICAÇOES E
PUBUCIDADE

CONFEDERAÇ.I.O NACIONAL DOS
TRABALHADORES EM COMUNICAÇOE8
_ ~-~ PIIBUC:ID.\!)E

1.• GRUPO - !MPRESAS
DE COMUNICAÇOES

1." GRUPO- TRABALHADORES EM
EM!?RESAS DE_COMUNICAÇOES

Atlvldadtul ou categorial

Cltegorlaa proflaalOMia

e<:9nGmiCII

Empersaa
Empresas
Empreaaa
IGnlcaa
Empreaoa

telegr6flcas' terreatree ; ....•.
telegnlflceo aubtnarlnaa : . ...
radlotelegrdflcoo e redlotele............... 1 .. • . . . . . . . . • •
tele!Onlcaa : .. ..... ·......... .

Trabarnadoraa : em empre111 da taleco.
munlcaçGea e operadorea · de me111
t lelônlcas (talefonlatla em geral diferenciada) (1)

Empreaae mensageiras •• , , •••••••.•..•
.Aiteraçlo no 1.• Grupo:
(I). Poriarta .n.• 3.099, do ...73. (D.O. ltl+73).

2.• GRUPO - EMPRESAS DE
PUBUCIOADE

Atlvldodeo ou cotegorl11
ICOnGmlcu
Agêncloa de propaganda (1 l
Empresas de radlodlluslo e televlslo,
.Inclusivo dublagem (3) .••••••••••••

"'

Aglncles noticiosas . (4)

a~

no

Categcrlu profllllonala
Publlcltjlrlol [dlferencladai (1]
Agenciadores de publicidade [dlferencl•
da)
Trabalhadores em a(jenclir de pnpaganda (2)
Trabalhadorea em empreaaa de radlocfl.
. luolo e tolevlslo (lnclualva dubl•
gam) · (3)

:. : .. • ·.......

::.rla n.•

Alteraçõet

2.• GRUPO - TRABALHADORES EM
EMPRESAS DE PUBLICIDADE

:Z.• Grupo:
3.541, dCI 12 !1-69 (D.O. 21·11-&t),

3." GRUPO - EMPRESAS
JORNALISTICAS

Atlvlcllodeo ou CltegoriMI
ICOnGmiCII

Empreoao proprietárias de jamais a re'YIItlo •• ; ......................... ..

Empregados em agAnclas notlcloau (4)
Profissionais de Relac;Oea Ptlbllcu (dlfeo•
renclada) (5)
(3) Porlarla a.• 3.210, do .D-12 11 (D.O. 29-12-11),
(4) Fartaria n.• ll, de N-66 (D.O. 10-2-66).
(5) Portarlo n,• 1.1!16, do IU-10 (D.O. JH-10),

3.• GRUPd :.....: TRABALHADORES EM
EMPRESAS JORNALISTICAS

~egorlu Protrllloneia

Jornalistas proflaalonals (redatores, ,...
· pórterea, novlaorea, fotógraloe etc.)
Empregadoa da admlnlatraçlo dll emp,...
••• proprletirla -de JOm.la • revlolll
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Emprogadoa am empresas dlatribuldoraa

Empreua dlatrlbuidoraa e vendedores de
jornais e revistas (inclusive trabalh•
dores aut6nomos)
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e vor,dedoraa de Jornais e revistas e
empregados

• .-••••••.•••••••••

em

bancas, vendedores

ambulantes do jornola e revistas
CONFEDERAÇ.lO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NAS EMPRESAS
BANCARIAS
1.' GRUPO - EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCARiOS

CONFEDERAÇ.lO NACIONAL
DAS EMPRESAS DE CRIWITO
1.' GRUPO ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS

AtlvldHeo ou categoria•

Cotegorlea proflaoionala

Bancoa (lnclualve Bancoo de Investimentos) (1) .••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • •
Caaaa bancárias .................•....
Sociedades de crédito, financiamento e
lnveattmantoa (2) ... .-••••••••••• • ••

Empregados em estabelecimentos bancários

·

econ6mlca•

A.l&eraÇ6ea DO 1.• Grupo:
(I) Portaria n.• 3.143, da

(2)

2.' GRUPO - EMPREGADOS EM
EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS
E CAPITALIZAÇAO E DE AGENTES
AUTONOMOS DE SEGUROS PRIVAD:9S
E DE CR~DITO (1)

2.' GRUPO - EMPRESAS DE SEGUROS
PRIVADOS E CAPITALIZAÇAO

Empresas de capitallzac;Ao •.•...... • • • •
Empres~~

Portaria n.• 5, do 15-1·51 (D.O. 23--1·51).

12-Ul (D.O. 16-& 12).

da aoguroa ................. .

Categorleo pro!loolonalo
Empregadoa em empreoao de oegurol'
priv11doa o capitallzaç!o, de agentes

I
-

Alteraçlo no 2.• Grupo:
--(1) Portllria c.• 470, de 27+63 (D.O. 4-10-63).
7

Portaria a.• 3.294, de 21•11-10 (D.O. :ZS.ll-10).

autOnomoa do seguroa privados e dft
crédito a em -empresas de previdência

privada

(2)
-----"""""-"\:

---~

(1) Portaria n.• 3.170, de 3-9·34 (D.O. l3-H4).

3." GRUPO - AGENTES AUTONOMOS DE
SEGUROS PRIVADOS E DE CRJiDITO

Corretor:.tl:~=?:::l;zaçAo

'l

.
Sociedade do corretorea de fundos ptlbllcoa e cAmbio (1) .............. ..
Empresaa diatribuidoraa de tltuloa o valorea moblli6rloa (2) ............... ..

Cotegorlu proflulonala
Empregados do agentes au!Onomoa deseguros o do crédito e de emprooas
distribuidorea de tltuloa e valores mobi114rioa (2)

Aheraç6et no 3.• Grupo:
(I) Portarla o.• 3.043, da 12-31!1 (0.0. 12-J-61),
Portaria o.• 3.1l0, da I~ (D.O. 25-4 61).

4.' GRUPO - ENTIDADES DE
PREVIDENCIA PRIVADA ( 1)

Atlvldadeto ou cmegort•
..,.,.,.,.icao
Entidadea Abertaa de Previdência Privada
Entldldea Fechadu de Previdência Privada
(I).-

a.o

3.110, do IJoH4 (D.O, 13444).

CONFEDERACAO iiÃCIONAL
DE EDUCAÇ.lO E CULTURA

1.' GRUPO ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO

Atlvldadeo ou categorlu
econllmlcu

(1) Portaria

n.• 3.294, de

21•11-10 (D.O. 25-ll.ao).

CONFEDERAÇ.lO NACIONAL DOS
TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇAO
E CULTURA

t ." GRUPO -

TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Cotagorf• prollaalonala

Entidadea mantenedoras de eatabalecJ.l
mentoa de ensino superior (1J ....
Eatabolecimentos do ensino da I .• e 2.'
Professores (dlleronclada) (3)
graua (2) .... • .................. • .. •
Auxiliares de adminlatraçAo eocolor (omEatabeleclmentoa da. enoino t6cnlco propregados em estabaleclmentoa de ...,
.floalonol .. .. • .. . .. . .. .. .. .. • .. .. • .. •
oino)
Eatobelecimentoa de enalno de artao ••

Alloraçllco nc 1.• Gr~po:
(I) Porlarla n.• 3.0!0, do 17-1·77 (D.O. 21-1·77).
Ql Portaria n,• 3.292, do 11·11-10 (D.O. :15-IJ.ao).

(3) Portaria o.• 435, do 1·10-63 (D.O. 17·111-7!.)
Portarla n.• 3.441, do %1·13-74 (D.O. 6-1•75).
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2.•-CRUPO ~~TRABALAADÓRES ÉM
EMPRESAS DE DIFUSAO CULTURAL
E ARTISTICA

2.• GRlrPÔ - EMPREsAs

DE
·:otFUSAO CULTURAL E
.. . " 'ARTISTICA
"

,

~~·---

J-

!,-
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~prof!-'•

·Atlvi<Mdao ou categorbla
- ·'' .:-;;-~,-~-~~l....,, " ,

,..

Empreaao edltoraa de livroa e publlca<;!laa culturalo ........................ .

Empregodoa de empreoaa tMsltoraa da 11vroa e publlcaçOeo culturelo

Empreaaa clnematogr1liíi:àa-· . : . . . . . • • • • • \ Empregado• da ampreuo teatrolo
Empreaaa
teatrala- ...................
..
matogrtflcaa (I)
I
--

e cl-

~

•'c(',--

.;.,., 'iii'•• ~c
Emp~s•!-

,.,.-~

'. _ ·

~·~

ctrcenaea .. , .......•...•••••

tmp'Maoa-~.;itíicio~-clne;;,e«,gi-4flc••

Artlatoa a tknlcoa em eapetfculoo Canógrafoa a canot.!cnlcoa, otorea traia (lnclualve corpoa corola • bailsdoa), etorea clnemotogr611coa, eto,..,.
clrcanaaa e trabolhadorea clrcenaes (2)
'~

-

'

-+-o •. -.-

-......

-~-

•
Empreeu- dlatrlbuldoraa clnemetogr6!1caa

Operadorea clnematognlflcoa
Empregado• em empreuo dlartlbuidoru

' Blbllotecu ......................... : ..
Einpreaaa de greveÇio de dlacoa e fi·

Empregados da blbllotecao
Empregsdoa em empre- de grawç.lo de
dlacoa a fina (3)
Empragadoo de muaaua e laboratrloo de
peaqulua tecnol6glcao e calntfflcaa (41.
Músicos proflaslonall (diferenciados)
Artlalaa pldatlcoa proflaalonola
Fotógrafos porflaalonala
Empregado• desonhlataa técnlcoa, artlatf.
coli, lndultrlola, coplataa, projatlatu
"cnlcoa e awclllaraa (5)
Empregadoa em· entldadaa culturala, re-

~ (3) ., ................ : ......... ~ ..

Mua..Ua ·e laborslórloa de peaqulaaa tec\nol6glcu e clantllicaa (4) ••.•••••••
fmpreiu de· ·õrquaatres ...•..•..•.•.•
Empreaas de ortaa plbtlc81 .........•.
Empreau de ortea fotognlflcao ......•.
Deaenhlalla (trlbeihadoreaout6nomoa (51
Entldodeo culturala, recraatlvaa e da ••
olat&nclo aoclol, da orlantoçlo a lormaçlo prof110lonol (6) ............. ..
T6cnlcoa aut6nomoi em reparoa de r6dloo
o televldo (7} ................... .
.. '.
Aiie~ no~ 2.• Grupo: ' ~
(I) Porur!a n.• 2ill A, de 15 6 62 (0.0. 6-7-621
Portaria n.• 141, do 10-6-11 (0.0. ·1H-6]),
Portaria 11.• 186, de 22·-12-66 (D,O. J0..12..f6),
Portaria
91, do IO.Z-67 (0.0. 10-l-671,

n.•

(ZI Idem.

clnt~tn~~tognlflcu

ceratlvas e de aaalstancla eoclel,
orlentaçlo ~ .lorniaçlo . proll10lonol

Mpneqill~s

n.•

3.• GRUPo -

TllABALHADORES. EM
I:STABELECIMENTOS DE CULTURA
·FISICA

ESTABELECIMENTOS
DE CULTURA FISICA

C.tev~• proflllalonalio
. -

Atlvldadoo ou categorlu

econamJcaa
aoportea terrestre•
esporte.a aquétlcOa
eaportõa aéraoo •
- ,_
..
·
·.

AlE~ no 3.• _Grupo:_'-- '
U) Partiria n.• 554, de 29-6-64 (D .. O 1·1-64).

4.• GRUPO ..:. ESTABELÉCIMENTOs'
HIPiCOS

Atletas proflaalonala
Empregados -de clubes esportivos
Empregados em lederaçOea e conlederaç!les esportivas
Arbltros profissionais [I)
Treinadoras proflsalonala (2)

-

I

{l) Portaria n.• 3.031. de 11+34 (D.n. 13-+t4~.

4." GRUPO -

TRABALHADORRES ÉM
ESTABEI.ECIMENTOS H!PI(::OS

"'" ~ ~
AtMdedeo ou categOria

~~~~-~

e modeloa (diferenciada) (8)

(!1 Porurl~ n,• 3.256, da 22:7-74 (0.0. 26-7•741.
(4) Portaria n.• Ull, da ZU-80 (0.0, ~7~110).
(5). Portaria n,• 14&, do 14-3-4& (0,0, 29·5-41) •..
(61 Portarl•
~7. da l:Z..lQ-61 (D.O. 26-10-61).
(7) Ponarla o.• 136, da 23-~-61 (0.0, 12-!-61).
(3) Porurla n.• 4!11, do 19-IU& (0.0. 23-1-<19):

3.• GRUPO -

e•tabeleclmentoa de
&ta&~leclmentóo da
&tabeleclmentoa de
·
.
.

c~'

~~~--

Catagorlao profloolonalo

IICCin6mlcu
Clubes da hlplamo e olmllarea ..•..•..
iCoudelarlaa, proprlatérlos de cavaloa de
· torrlda .~ . •,l\!'!l~r~~---...·. '--'c'-'•"•' . ., _,. ,

Trat~dores, jóqueis e aprendizes

Empregados em astabeleçlmentoa hlplcos
.. C~valar!l;o~ §,_s!(lll,alre_s [I)

Alleraçlo DO .f.• Grupo:
Portaria n.• 50, de 17·5-56 (O.O. 17-5-56).

~ (1)

CONFEDERAÇJI.O NACIONAL -DAS PROFisSOES UBERAIB

GR~PÕS
1.• ·Advogadoa.
, .2.• Médicos. .
. 3.': Odontologlsiaa.
, ;4."r Médloo• vetorlnárloa.

s.•
s.•

-"'-~~_;-~.---

~·--

Farmacêuticos.

Eiiganhalros (cjvla, da n:llnaii,_ mllo
cênlcoa, e'letriCistas; lndustrlala •
a.gr0n9'1'0s).

._
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19.' Blbllotectlrloa.

7.' Oulmlcoa fqufmtcoa lnduatrlata,
qulmtcoa tnduatrtata agrlcolaa e
angenhatroa qulmtcoa).

20.• Eatatlatlcoa. (4)

Enfermeiros. (5)
Técnico de AdmtnlatraçAo.
Arquttetos. [8)
Nutrlctonlstas. [7)
25.' Paleólogos. [8)
26.' Geólogos. (9)

21.'
22.'
23.'
24.'

B.• Parteiras.

o.•
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Economistas.

10.' Atutlrtoa.
1r.• Comtabtllstas.
- Técnicos am Contabtlldada ('I
12.' Professores [privados)
13: Escritores.
14.• Autores teatrais.

27.• Fisioterapeutas. terapd'utas ocupac•Oo

nata, auxiliares da flalotertpta e auxiliares da terapia ocupactonal (10)
28.' Zootecntstas (111
29.' Prcftastonats Liberais de Relaçl!.,.
Públicas. (r 2)
30.' Fonoaudtólogos. (13)
31.' Sociólogos. (14)
32.0 Blomédtcos [15)

15.• Compositores artfstlcoa, musicais e

plásticos.
16.• Assistentes sociais. (1)
17.' Jornalistas. (2)
18.' Protétlcoa dontllrtos. [3)

(1) ProccsliO MTb 320.906/81, do 2!·2-13 (D.O.
21-2·1983).
(J.l) Portaria n.• 36, de 19+49.
(2) Portaria n.• 49, de 304~.
(.l) Portaria n.• 144, de 8-10.54.
(4) Portaria n.• 75, de 19-3 62.
(5) Portaria n.• 94, de 27·3-62.
(6) Lei n.• 1.769, de 9-9-65.
Portuia n.• 387, de 3-9-63,
(7) Portaria n.• 3.414, de 23·9-61.

(I) Portaria n.• 3.326, de 26-6-69.

n.•

(9) Portaria
3.310, de 22-5-70.
(10) Decreto.lei n.• 938, de 13-9·1969 (D.O.
14-10 69. red.r. em 16·10 69).
(11) Portaria n.• 3.661, de 1~1J-79.
(12_) Portaria n.• 3.1!6, de 13-6-80.
Portaria n.• l.US, de 18-8-13.
(13) Decreto n.• 17.218, da 31-5-12.
C14) Portaria n.• 3.320, de 15-12·13.
(15) Portaria n,• Dl, de 15-J.IMS,

CATEGORIAS DIFERENCIADAS
Areovlárloa
Aeronauta o
Agenciadoras da publicidade (I 1
Ataras teatrais, conotdcntcos e auxlllares
de teatro
Cabtnetros (esconsortstaa)
Classificadores do produtos de ortgam
vegetal
Condutores da votculos rodoviários (motoristas)
Empregados desenhistas técnicos, artfstlcos, tndustrtala, copistas, projotlatas
técnicos e auxiliaras
Manequins e modalos
Maqutnlatas e fogulstaa (de geradores
terrnoelétrlcos e congênerea, exclusive
marftlmos]
Oficiais gráficos

AlteraçOea dai Cateaor!u ôtterencladaa:
CIJ Portaria n.• 3.541, de 12-9-69 (0.0. 21-11~).
(2) Portaria n.• 96, de 13·12 67,

Oparadtras de moaas telef&ncaa (tele~
nlstas em geral)
Professores
Publtcltllrtos [ 1)
Práticos da farmécta
Profissionais de enfermagem. técnicos,
duchistas, massagistas o empregados
em hospitais e casas de udde
Prcpagandlatas de produtos fsrmacêutf.
cos, propagandistas-vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos (2)
Radtotelegrallstas da Marinha Mercante
Tratoristas [excetusdos oa rurata) (3)
Vendedoras e vtajantaa do comércio
Profissionais de Relaç&es Pdbllcas (41
Trabalhadoras em atlvtdados aubaqudtlcas
e afins [5)
Trabalhadoro1a em agências de propaganda
(l) Portaria a.• 401, de 4ol-6l.
(4) Portaria a.• 3.156, de lU.SO.
{5} Portada n.• 3.070, de 1D+l5111.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça
Legislação Social)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os projetos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretârio.
São lidas as seguintes.
Senado Federal, BSB 15-5-86
Exmo. Presidente Josê Fragelli
Senado Federal
Brasília~ DF
Não apenas pelo dever que me obriga a legislação eléitoral, mas pela amizade e respeito ao nobre Presidente
do Congresso Nacional e do Senado da Repóblica, que
tanto honra tê-lo como Presidente, informo-lhe respeitosamente que no dia de ontem deixei a legenda do PMDB,
Partido que ajudei a -fundar nacionalmente, sendo seu
primeiro presidente em meu Estado e onde participei dos
momentos mais difíceis da vida política brasileira. Através pronunciamento Câmara alta próximos dias, de~
rnonstrarei as razões de minha nova opção partidária
que se fez pelo Partido Liberal. Renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e respeito. - Itamar Franco.

ColatinajES
Telegrama
Presidente Jo.sê Fragelli
Senado Federal - Praça 3 Poderes
BrasíJiafDF
Comuni_co V. Ex' para os fins de direito, que nesta data, desliguei-me do Partido Democrático Social e filieime ao Partido da Frente Liberal. Saudações atenciosas,
Moacyr Dalla.
São Paulo, 16-5-86
Ex.mo. Sr.
Senador José Fragelli
Comunico a V. Excia, nos termos do artigo 43, alínea
a do Regimento Interno me ausentarei do País no período de 18 a 24 do corrente mês com destino ao Chile a
cOnvite da CEPAL.
Atenciosamente, Severo Gomes..
O SR. PREsiDENTE (José Frãgelli) - As comunicações lidas ~ão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã finda ahora do Expediente.

e -de

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, em
f~se de votação, constituída -~os Projetas de Lei da Câmàra · n•s 10/81, 84(81, 28/82, 69/81, 71/81, 85(81,
104/79, 196(84,' 187/85; Requerimentos n•s 86 e92, de
1986; Projctos de Lei do Senado n•s 4/84, 143/85, 46/85,
151(85 e 242/84, ficam com a sua apreciação adiada
para próxima sessão o(din~ria, bem como a do Projeto
de Lei da Câmara n" 197 f84, por depender da votação
do Requerimento n'l 93(8_6.
O SR. PRESIDEN1'E_ (José ff'lgelli) - Concedo a
-palavra ao nobre Senador_ César Cais.
O SR. Cti>AR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, no
dia 8 de maio, a Cruz Vermelha comemorou festivamen-
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te o seu dia mundial. Fundada em 1863, portanto com
123 anos de ativídades, o significativo C.veD:to fOi cele):>ra~
do em 137 países, onde estão instaladas sociedades nacionais da Cruz Vermelha. A data é a mesma do nascimento do seu criador, Sr. Henry Dunant, um joVemsuíço que, horrorizado e estarrecido cOm o_s milha_res de
feridos que jaziam nos campos de guerra, abandonados à
própria sorte após a batalha de Solferino, em 1859, dedicou sua vida à organização de uma instítuição_ filantrópica internacional de socorros, neutra e· imparCiaL-Daí, o
símbolo da Cruz Vermelha ser a bandeira_ da St.Jiç;u;o_m

as cores invertidas, numa merecida homenagem ao seu
fundador.

_

Hoje, Sr. Presidente, a ação da CruZ Vermelha se estende
a todo o mundo, quer sja na guerra, quer seja na paz. ·
A notável instituição estã presente no Oriente Médio,
no sudoeste asiático, na América Central e na ÁfriCa.,
com o único objetivo de minorar e aliviar o sofrimento
humano, principalmente nas zonas de inexplicáveis e
violentos coo flitOs entre os povos.
A Cruz Vermelha brasileira foi fundada em 1908.Graças ao clima de paz e fraternidade que tem caracfeiizado o nosso pais, ela atua nas áreas de educação, saúde
e assistência social, com maior incidência no trabalho d_e _
amparo às crianças e menores carentes, no atendiento às
vítimas de calamidades, participando, ativamente, de situações de emergência como na atual ·~operação N ordeste", jã enf sua quarta fase~ --õerieficiando cerca de
300.000 crianças, gestantes e nutrizes.
Mas, Sr. Presidente, a Cruz Vermelha brasileira não
atua somente no território nacional. A sua açào ultrapassa as suas fronteiras, em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, como tio recente episódio
de duas brasileiras aprisionadas pela Unita, na África, e
cuja libertação fof conseguida graças à intervenção da
Cruz Vermelha brasileira.
No meu estado, o Cearâ, a Cruz Vermelha tambêm
tem atuação das mais marcantes.
Criada em setembro de 1975, sob a Presidência-do Dr.
Josê Pontes Neto, médico dos mais conceituados e humanitários, a Cruz Vermelha cearense vem ao longo dos
anos desenvolvendo um trabalho digno de todos os en·
cômios, especialmente no campo social.
Hoje, a Cruz Vermelha do Ceará, preSidida pela Dra.
Stela Maria de Assis Moreira, Selihora de Srandes Virtudes e devotamente às causas humanitárias, participou
durante 6 meses da Operação Nordeste, tendo, nesse
período, atendido 47.000- crianças meriOTi::fde 14 anos,
5.000 gestantes e 5.000 nutrfzeS no -inteiror do Estado.
Atualemnte presta inestimável ajuda aos desabrigados, vítimas das fortes chuvas que inundaram a capital e
o interior, contando sempre com o incondicional apoio
do órgão central do Rio de Janeiro. .
-=
_
-~
Conta ela atualmente com um quadro de voluntariado
de 420 inscritos, pãfã ·os q-tia1S eStã sen'do ministrado um
curso de primeiros socorros e mo_nitoria de saúde.
Também estão em desenvolvimento dois importantes
projetes: "Atenção Primãria de Saúde" e .. Doenças Sexualmente Transmissíveis", no esforço· de conscientizar e
educar as populações da periferia de Fortaleza spbre os
dois atuais temas.
A Cruz Vermalha do Cearâ soma hoje quatro filiais municipais sediadas nas cidades de Mas~apê. Quixeramobim. Cascavel e lguatu onde presta os mais relevantes
serviços às comunidades ali residentes.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, congratulo-me
com a Cruz Vermelha, na pessoa da sua presidenta no
Brasil, Sra. Mavy D' Ache Assumpção Harmon, exemplo
de dedjcação e amor ao próximo, pelo incansável e persistente trabalho em favor da_ humanidade.
Era o ·que tiilha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José__ FragelJi) - Côncedo
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

à.

O SR. NELSON CARNEIRO (P~DJl':_ RJ. Pronuncia o seguinte-discurso.)- Sr. Pres~dente e Srs. Senadores:
O desenho dos veículos destinados ao uso público
deve obedecer à necessária racionalidade. ·para que 0. seu
uso não resulte em dificuldades quase intrailsponfVeis
pelos que os utilizam.

As cadeiras duplas devem ter largura suficiente para
ac.oJ~er ~q!s pas~ag_~iro~. ~nquant4? o~ c~rredores p~ec_i
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bãlhos, designando para a próxima sessão ordinária a seguil"!te-

sa_m de largura capaz de permitir o cOnfoiiável trânsito
dos usuários.
Mas o pior defeito dos ônibus fabricados no País consiste na insufiCiêncütde espaço nas "roletas", quando os
usuáriOs mais- robustos enfrefltam sérias -dificuldades
para ultrapassá-las.
Tratin~do-si de homeris, já é incômodo espreffierem.:se
ness_as__':bg_r_boleta~". Mas o pior acontece quando se trata de mulheres em adiantado período de gestação, quançjg__semel!J.a_J]te esforço de compressão abdominal se torna evidentemente desaconselhável.

Nª-0 se pode culpar,

por esse incómodo, as empresas

de transporte público, pois, afinal de contas, os ô:Oibus

não são especialmente fabrica~os para cada_uma, embora haja algumas que se encarregam da montagem das
carrocerias.
Esses fabricantes e montadores dos veículos rodoviários de transportes coletivos_ por um verdadeiro equívoco de engenharia, pretendem aumentar espaços utili~áveis pelos passageiros, esquecendo-se de que as "roletas" são feitas pãra a stiã serventia, embora também facilitem a coleta das passagens.
Basta a utilização de mais meio metro quadrado, na
mais angustiarite dessas passagens, para que os fabricantes de cãrfoCe-rfaS-encontrem rioS- ônibus uma solução
ideal para os passageiros, sem prejuízo nenhum para os
inte-resseS -das empresas.
Aliás, o Departamento Nacional de Trânsito, os respectivos departamentos estaduais e atê mesmo o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem poderiam,
em conjunto, sugerir, a quem de direito, proVidências
para fiscalizar a montagem desses veículos, em defesa do
interesse e do conforto dos usuários. Era o ciue tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao no_bre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB, MT.. Pronunciil o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O conselho NaciOnal de Pastores- Ordem Nacional
dos Trologos, do Congresso Evangêlico de União Pentecostal no Brasil - remeteu para o meu governo, uma
mensagem muito atual e construtiva.

Diz a me-nsagem:
"Manifesta:-se publicamente o alto civismo do
povo cristão, através do qual lutamos para manter a
disciplina e a ordem, dando assim nossa colaboração, cooperando espontaneamente para um futuTo melhor."
Adia o te afirma:
.. 0 momenjQ é oportuno para que todos possam
conscientizar-se da necessidade da participação comunitária, em açãõ -permanente;- dando assim sua
colaboração no sentido de se promover maiores conhecimentos em termos da realidade, o incentivo a
cfiUção de uma nova mentalidade tornando-se real--nlerite um3. comunidade preparada para -servir a Pátria, a família e a socied:ide, sem violênciã. "e Sem ódio."

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ilustre PresidenteNa-"cional do Conselho Nacional de Pastores, Sr.JOsé L~uiz
de Souza; foi muito feliz nas suas considerações, no apeIo que faz para que se una -esforços em benefício do Brasil e o seu povo.
Nossos parabéns e vOtos de que a conclamação seja
ouvida.
--- Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PREsiDENTE (Josê Fragelli)- Não havendo
mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar ostra-

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CâmaIQ, de 1981 (n~> 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe- sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da previdência social. tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
--de--Legislaçio Social; e
- dç Finanças.
ra 11~>

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 84, de 1981 (n'i' 3.464j80, na Casa de origem), que
institui O-... Dia Nacional de Combate ao Fumo", tendo
PARECERES, sob n~>s 1.191, de 1981, 461 e 462, de
1985, das Comissões:
-=
-de Saúde- ]9 Pronunciamento: favorável; 29 Pro- ~
nnnciamento: favorável à Emenda o\"' 1, de Plenário;
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto e à
Emenda n9 l, de Plenário.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 28, de 1982 (n9 1.096/79, na Casa de origem), que
perTilite a iinpetração de mandado de segurança ·contra
atos de autoridade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo
'
PARECERES, sob n•s 878, de 1982 e 1.059, de 1985,
da Comissão:
-de Constituição e Justiça, ]9 Pronunciamento: favorável;- 211 PrODUnciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da Emenda n~' 1, de Plenário.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmarã n? 69, de 1981 (n"' 816/79, na Casa de origem), que dá
nova redação ao art. 110 da Lei nl' 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob n9s 83 e 84, de 1984, das Comíssõ~;.s::_
_
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável; e
·_de Flnanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Passos Pôrto e Josê Lins.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'171, de 1981 (n9 81/79, na Casa de origem), que modifica a redação do caput do art. 7<~ da Lei n<~ 4.380, de 21
de agosto de 1964, que institui o sistema financeiro para
aquisição de casa própria. tendo
PARECERES, sob n's 1.055 e 1.056, de 1983, das Comissões:
-de Economia, favorável; e
- d~ Fmanças, favorável, com Emenda que apresenta
de no;o 1-CF.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 85, de 1981 (n9 3.652/80, na Casa de origem), que
altera aíSposlfivos da Lei n9 6.537, de 19 de junho de
1978, dispondo sobre os Conselhos Federal e Regionais
de Economia~ tendo
PARECERES. sob n9s 72 e ?3, de 1983, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável; e
-de Constituiçio e Justiça, (exame solicitado em Plenáriol pela constitucionalidade e juridicidade.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 104, de_~979 {n' 3.923/77, na Casa de origem), que
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especifica condições para inscrição e regístr-o --oe--embarcações, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 175, de 1981, da
Comissão:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

vistas a ampliir a imunidaae _penal do_ advogado nOe?tercício de.sua atividade postulatória judicial, tendo
- PARECER, sob nl' 206, de 1986, da Comissão:
-~-de ·constituição e Justiça, Pela co"riStifucionalid.ade,
juridicidade e, no mérito favorável.
--

Votação, em turno único, -do PrOjeto- de Lei da Câmara n'l 196, de 1984 (n9 2.736/83, na Casa de origem), que
dispõe- sobre_ a alienaÇão de lmõVels pertencenteS aos
nicípios e dá outras providências, tendo
_
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.215 e 1.216,
de 1985, das Comissões: -de Constituição e Justiça; e
- de Municípios.

(lncluídQ em Ordem do Dia nos termos__ do
art. 195, I, do_ Regimento Interno)

15

mu--

Votação, C:in -turno úriicO~-do Projeto de Lei da Câmara n'~ I87, de 1985 (n<~ 4.967/85, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa
valores de retribuição da Catego'ria Fuhcional de Biomé_
dico e dá outras provídêneias, tendo

PARECERES FAVOR:ÃVEIS, ~sob n•s 200 e 201, de
1986, das ComisSões:
- de SerYiço Público Civil; e
-de Fmanças.
10
Votação, em-turno único, do Requerimento n<~86,-de
1986, de autoria do Senador Marcondes Gadelha, sofíci-tando, nos termos do art. 76, 'do Regimento Interno; a
criação de uma comfssão especial, composta de 5
membros, para, no prazo de 50 dias, estudar e apresentar
soluções sobre problemas atuais de saúde pública, tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário,
da Comissão;:-de Saúde.

VOtaÇão, em pririletio -turrio, âo-Pfojetõ di Lei do Senado n9 151,.de 19,85, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a -edição de decretos secretos, e
dã outras providências, tendo
- PARECERES, Sob n'~ 373, de 1986, e oral, proferido
em Plenãrio, das Comíssõei:-- - - -- -de Constituição e Justiça, favoráVel, nos termos de
substitutivo que õferece; e -- - -de _Segurança Nacional, c_ontrârio ao Projeto e ao
Substitutivo.

16

Vot~ção_; em primeiro turno, do Pr-Õjet~

cfé Í.ei d_o Se-.
nàâo n<~24t, de 1984, de autoria do Senador Joã_o Lobo,
que dá nova redação ao art. 7<~, da Lei n9 -5.692, de 11 de
agosto de 1971, -que ''fixa as diretrizes e b.ãses pã.fa o ensino d€!. 1'~ e 29 grausn, tendo
PARECERES, sob n<~s 872 e 873, de 1985, daS Comís~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
~de Educação ~.Cultura, favorâvel, com Emenda que
apresenta de n'~ I - CEC.- - - -- ~ - - ==--
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toriza a PrefeitUra MUníCipal i:ie-POO.rá.S Grandes (SC) a
- -contratar operação de _crédito no vajor _de Cz$
-~ r4TIJ~.31 (~nto e _quarenta e um mil, cento e trinta e
--dois cÍ"uzadOs e tl-iiíta e um centãvos), tendo
PARECERES, sob -n9s 362 e 363, de 1986, das Comis.:
sões:
- de ConstitUiÇão e Justiça-, pela coit:stitucionalidilde e
juridiçidade; _e-de Municípios, favorável.
21
Discussão, em turno único, do Proj~to de Resolução
n9 31, de 1986 (apresentado pela ComisSão de EcOnomia
como conclusão de seu Parecer n<~ 364, de 1986), que autoriz~ a Pr:efeit!.lr<!. Mu_nicipal de Cruzeiro (SP) a _contra--tar operação de crédito no Valor de CzS 6.162.889,60
(seís milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove cruzados e sessenta centavos) tendo
PARECERES, -sob n'ls 365 e366, de 1986, das Coltiissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidª'de; e
.
-~
- d~ M_uni~ípios, favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a se~são às /6 horas e 25 minutos.)

DISCURSO PROi>IUNCIADO PELO SR. CID
SAMPAIO NA SESSÃO DE 22-4-86 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DQ ORADOR, SERIA
~PUBUCADO POSTERIORMENTE.
Q SR. CID S,\.MPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o

seguinte discursO~) -_Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Hoje, quero_ ~x_pressar o meu p_onto de Vistli com re-_
lação: pritneiro, ã. Urii fato políticO. O ilustre Ministro da
-DiscUSsãO, em turno úniCo, do Projeto de Lei da CâJustiça
vem de declarar que defende o mandato de 5 anos
mara n' 197:, de 1984(n"'953/83, na Casa de -Origenij, qUe
para o PresidenteSarney. Na realidade, Sr. Presidente, o
institui O Programa Nacional do Milho- PRO MILHO,
meu
pró_l?.ri~_teml;'_O
4_e_ v.fda foi sufi~iCnt~ P~!a -~guilatar
e determina otitras providências, tendo_
da _efiçácia_ dos mandatos em função do tempo em que
11
PARECERES, sob n's 747 e 748, de 1985, das Comissões:
-:-·
··
eles sã_o exercid~~· Ç9!JL_<juati-q, anos, num .Pa.ís l'ltinQ
(Artigo 239, Inciso VI, do R~imento Iiiterno)
- =d-e -AgriCultura, favorável; e
comO o-B~asil, o )>residente- saindo de um processo
eleitoral e_ tendo que entregar o Pais em outro processo_
Votação, em -turno úníco, do ReqúerirD.ento n,..-92, de
--.::::..-de Economia, favorável, com Emendas que Spresen-eleitoral, durante o ~e!! mandato, tendo que presidir ain1986, de autoria do Senador Nelson Carneiro, soiiclta.n-- ta~de fi!S 1 e 2-CE. ·
·
da as eléições para õ Govêrno._de_Estado, Prefeituras
do, atravé5 do Ministério- da· Indústria e dO ComCrCio,
(Dependendo da votação do Requerimento 09 93, de
Municipais-- de tal modo é perturbado no exercício das
infOrrilações à Superintendénciía de segurOs Privados~ --- -_j.9Jlli, de RL!toria dO-senadOr ]Oão LoDo; ae-adiamentõ
funções_
que exefce, que dificilmente pode realizar uni
SUSEP. acerca ,da i:ilterruPdo havida nas ativid-ades de
da di_scu_ssão para o dia 12 de j_i.lnho -pr6Xi_!llo ).
grande programa em beneficio do País.
empresas de previdência priVad-a ·e Co?-seqüi:ntes proviNão
me
leva a expressão desta opinião nenhum posi·
18
dências porventura tomadas visando à- defesa dos assoc!oriamento politíco, nenhum posicionamento ligado à
ciados dessas entidades.
~
Discussão, em turno único, do" Projeto· de Resohição
fdãçQes de amJzadª que mantenhO com o Presidente da
n9 28, de 1986 (apresentado pela COmissão de Economi:i
República. QUero dar o testemunho de um homem que,
12
como:-conclusão de seu Parecer n~' 355, de 1986), que audepois de uma lon,ga vida e de ocupar vários postos no
toriza a _Prefeitura Municipal de Santo Antônio de LePaís, inclusive postos polfticoS, sentiu as dificuldades deVotação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se--verger (Mn a contratar operação de crédito no valor de
correntes para o País de mandatos excessivamente cur·
nado n'l 4, de 1984, de autofia do Senador C3.rlos Ch-iaCz$.1.552.266.70 (um milhão, qufnhentos e cinqUenta e
to-s, como também de mandatos longos como o Brasil vi·
relli, que introduz alterações no art. 17 da Lei n<~ 5.107,
dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e setenta
veu nesses últimos anqs de ditadura. ~ essa a razão pela
de l3 de setembro de 1966, Parã dispor sObre indenicentavos), tendo
qual <i.uero parabeniz~r Q_ Sr:. Ministro da Justiça. emização_·dos aposentados espontaneamente e que contaM
PARECERES, Sob n<~s 356 e_357, de 1986, das_ ComiSnente Ministio~aula -Bro~sSard, Pelo seu posicioriamenvam m8.ís áe deZ ano.rde serviÇo na mesma elnpresa ansões:
to, e quero trazer tainbéln, aqui, o meu testemunho neste
teriormente a setembro de 1966-, tendO
-~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
.sentido.
sõ~~RECERES,
n•s 584 e 585, de)985, das ainiisjuridicidade; e
Após esse prOnunciamento de natureza polític3., quero
- ·--de Municípios, favoráVel.
também fazei- um apelo a um homem de bem, ao Minis- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade,
tro Aurêliano Chaves, meu companheir'o, talvez hã trinjufidicidade e, no méritO favorável; e - - 19
ta: anos, hoje nO exircfcio âo Ministério das Minas e
-de Legislaçio Soclal, favorável.
Discussão, ern turno único, do Projeto de Resolução
Eriergiã: No entanto, como Ministro, Sua Excelência
n<~29, de 1986 (apresii1tã.do pela ComisSão de Eionomiadiscute um probl~ma vital para a Companhia Hidroel~
13
como'conclusãci_de seu Parecer n'~358, de 1986), que autri~_ do São Fràndsco, a CHESF. Por motivos que não
Votação, em primeirO túrn.O, oàõ- Profefõ de teCOo SCtoríza a Pref~tura Municipal de Mirassoi_D'OeSte (MT)
sei bem aquílatar quais,_estã~se priteildendo transferir
a ccmtratar operação de crédito no valor de CzS
nado n'l 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalupara as empresas di_stribuidoras de energia dos Estados a
532.1_2_8~80 (.quir!h.entos e trinta e dois mil, cento e vinte é
me. que revoga disposição do Decreto-lei n'~ 1.9"10, de 29
r_esponsabilidade, o .recebimento e administráção das liQ_ito cruzados e oit~nta centavos), tendo
de dezembro de 1981, tendo
nhas ~e_ 26Çf qUilowatt.
PA_RE.ÇER?S, sob n9s 359 e 360: de 1986, das Cernis- - -- ora~ Sr. Presidente- e daí meu apélo ao Sr. Ministro:
PARECERES:-so& n'~s 27lJ a-281, de 1986, das ComissQ_~ ~.
~sões:
a Companhia Hidroelétrica do São Fáincisco distríbul
-de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
_en_ergia <1 uma regjão-'pobre. A Companhia recebe, então,
juridicidade; ejuridicidade e, no mérito favorável;
dessas grandes empresas que se relacionam diretamente
-de Municípios, favorável.
-de Legislação Social e de Finanças, favoráveis.
com a CHESF, as contas de energia que lhes é fornecida.
Vá-iíos Estados estão em atraso e alguns não pagam hã
20
14
mais de um ano- suas con_tas de energia. Se ago_ra essas
DiSCusSão, etii:turni;> únicO~ do_~r_ójeto de l{e.splução
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei dO Se- contas "vão para_a~ sul:isidiárlas, o "riúmero de cnerites da
n9 30; de 1986 (aj)reSentadÕ pela Comissão de EcOnomia
nado n'~ 46, de 1985, de autoria do Senador N els_on Car- -coffipanhia Hidroelêtrica do São Francisco se reduz,
neiro, que introduz modificaÇ_ões no· C6digo Pena·t, Coin Comó"OOn~~sãó'de seu Parecer n'l 361, de 1986), que aupraticamente, a: essas subsidiárias que existem nos Estac
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dos do Nordeste; e basta que uma :dessas subSid,iª·daS4e1egaçãÕ ãe co!Dpetência _q"!1e lhe. foj outo~ada ~lo
desses grandes Estados ~eixe de paga,r ~s .s·uas Cof~fis~~:- . Afo ii9 2, de f~73, da C0mfss_ão~ DirelOra.
.
__
energia, como _hoje está acontecendo com algUJlS pequeResOlve autÕrizar a contratação de Marta Helena Pinnos Estados do Nordeste, a CHESF q.ão pode sequer pa-_
tC? Ferreira, Rob~rto Sa!Upaio ContTeiras de- Almeidã. e
gar seu funcionalisrrio!
Ricardo Luiz da Costa Oliveira, para·o emprego de Dati~ verdade que no Sul as empresas distribuidoras são_
lógrafo, Classe "Es_pecial", Referên_ci-ª NM-21, do Quaresponsãveis por essas linhas_ ~e alta t~~-~_._J_o~a~J~~-s
dro de~ PessÓal CLT, sob__o regime juridico da..Çonsolifatos são difefentes e as_soluções não devem Ser as mesdriç_ãO das Leis-do Trab.ilho e_ d~ Fundo de Garantia por
mas para fatos diferentes. No Sul, existem vãria~ usiitaS
Tempo (!e_ Serviço, a partir de lO de março de 1986, cangeradoras, e suas companhias distrib~~doras opera~ na
didãto~_ ãprovados em concurso público, homOlOgado
região maís pr6SPera do Brasil. No No~deste, ~xiste___!!_Ina - - epl 26:-2-t9~5 ""'~ p!:!_l;tHc_ado l)O~_p.o., SeçãO I, de i5-3úniciemp-resa qUe foró.ecé a região eqs Estad-O_S do_Nor- -· _ 1985._
-~
_
_
_
·- =-__
deste são pobres. ESSa solução prov_o-êarã tarÜbérri um
-- Senado Federal, 16 de maio de 1986.- José-Frãgelli,
grande desequilíbríó. Isto porque, o Estado mclis desenPresideilte do Senado Federal.
volvido do Nordeste. é hoje a Bahia, que pa~rá a ser
PORTARIA N• OIS, DE 1986
responsáVel por mais de 40% do faturariiCnto da
DO DIRETOR-GERAL
CHESF. -Então, a Conipariltia-Hid~?e.~ét_riCa__ do ~~o
FranCiScO -ficarâ na dependência desse EstadO; o seu
O Õireto~~Geral do- Sei:tado Federai, no us~ de suas
maior c_liente serã a erripresã disiiibtii~ora -do Esta~o da
- ~tribuiç_ões reg~lam:entares,
Bahia e não as àiferentt~s enlpresas priVadaS lã s~iâdas.
Resolve, tornar ~m efeito_ a indicação dõs servidores
Este apelo é o que quero__ fazer ao i1ustr.r::~Min~~!~ das
"Jo~ge J.1art.i..n_s Vil~as Qoas, ~ngenheiro Eletricista, e MarMinas e Energia. Eu sei"do-Seii esPífTto de justiça, coco- Aurêlio -de Oliveira, Adjunto Legislativo, como
membros da ComiSsão" TêchicO-Adminlstrii.tiva,·instiúlfnheço o seu preparo, o seu desejo dç ~certar~e o --~Jl p~
triotismo. Estou_ certo de que Sua Excelência não faltará
dã pela Portaria n9 017j86, e designar, para o, mesmo
nesse momento a essa Companhia que_ iniCíou a re-_
fim, os servidores José Bráulio Brito Lopes, Engenheiro
Eletricjsta, e Raimundo Lopes de Alencar, Assistente
denção do Nordeste e não tirará da Companhiã: HidroeLegislativo.
létrica- do São Francisco aquelas condições indispensáveiS~ priiicíp"ã.lmente a dissen:iinação de vârios_client~s, d~
Senª-çl_o Federal, 13 de maio de 1986. -:--_ Lourlval Zavâríos consumidoreS,- cada uJi1-delts responsável pelo pa_g_onel dos Ssintos, Diretor~GCrã.l.
gamento de suas próprias· contas, que- asse_glli'arn o b~m
equilíbrio da comJ)arihia- a estabilidade dos _seus recebimentos.
Con"fio na pondl:iiçã()d0-Millistro ?38-~TDils e_EnúCOMISSÃO btRETORA
gía, estou_certõ dC que CoinpiiÍ"thiã HidrOeiétzíca do
·6,- Re~iDião Ordinária, realizada
São Frariciscd~ -que agOra at~aVeSsa uillâ gfãn~e éri~/"
em 13 de maio de 1986
porquanto os seus funcionários, se~tindQ dC 'pertô o
problema, vêm~ se_lDruiifestando num movimento grevis-'
. AoS-treze dias do mês dC maio de hu;nmil ~oveCentos
ta", a meu ver, desnecessáriõ, ·saberá neste rriomento ese _ oitenta ~-sei~, _às .dezeSSêis _p.Oras~ ~~uniu-se â 6;iq-Íis§ãô
EX-clarecei o Ministro Aureliano Chaves; para-que
TiíietOra do Sen'adO Fede'raCsob a Presidêrldà do_-_Se-celência possa tomar uma decisãO sál:iia.
·- nhor Senador José Fragelli, Pr~ídente, ~~corn a presença
Na minha conversa, a segunda so~re o_ a~sunto___g~e
dos Senhores S_enadores: Passos Pôrto,_ SeSifrido Vicetive c(:lin o Si-. Miilistio, ~~a Ex~dência' ~eclá.~_oU~ttle ciue
Preside'nte;= EntãS Fafiã, Prlffielro-Sêérdârfo,~)Q~O -Loessa transferência iião sefá ~O~pú[Sória,-·ei~_ vaf d~éndêr_
. bo, Segundo-SecretáriO; Eunice MiChiles, -Quartode de_cisão da própria COinPãn~ía H.i<I.~Õe]étri~~dô __S~'!
Secretário e MartiriS Fi"lho, SuPlente.__
FranciscO na tran.Síerência de cada Ull). dos cli~ntes__para
Deixã.ram--ae compi:irecCr, por Tnotivo jusilfi~idã, oS
as companhias concesSionãrl3:S -diStribUidoras. --Senhores Senadores: GUilherme Palmeira, Primeirõ
YJ.çe-pr~sidente e~_ Ma_r:çQJJdes Gadelha, TerceiroTodavia, eu ainda quero salientar ao E?t~l~ntÍs§imo
S~_;tário.
_
_
_
_
Sr. Ministro que estas di:cisões da CHESF, como a es~-Dando. iqício_aos_tr~bal_}1_os_o Senlior ~&i_4-ente_ab0r
lha dos. seus própr1~s di retores são problemas qúe ~tão __ _
sujeitos à política.- Muítas VeZes,~ a -diréçã-:-o -da Compa~a isi~titO- iElitl_vo~~ proietorile. R,esol~Ç~g n~ l49 _e.·
nhia Hidroelétrica :ao--sao.Francisco, indicã.dã"-pof-So- ··~~ 150, ambos i::l~ 1985, cOmuni~ando _que a Douta Comisvernad_ores de Estados, -ligados portanto a intereª-~~- _
_tii-9 _d_i Coi1stitu1ç_ãõ-e 1u_stiça, na suã Reunião- EXtraordipolíticos desses Estados que, de maior expressão como
nária de 7-$-86, aprovou-os, por unarilmidade,
conswnídores, podem_ induzir a própria díreção da
considerando-os juridicamente perfeitos; porJterem sido
CHESF a aprovar uina medida que, na realidade, não
elaborados com a observância das normas ~onstitucio
lhe é a mais favoráVel.
~ª-is vigen~~ e d!i boa tÇcnica legisl~tiva: _ _ __
;. -Em-·segÚidá,- concede a palavra ao Senhor Senador
Daí .o meu apelo e eStOlr" Certo, -sr. PreSidente, que ele_
_"--,_
~=-- -será atendido. -~
J_oão Lobo, Segund_o-Secretâriã~ Relator, na Comissão
Diretora, dos Projetas de Resolução n~'s-149 e ISO; e das
Desse modo, ao terminai -aos minha_s palavras, {iuCro
emendas apresentadaS em Plenário. Após ar:tal~sar uffia a
que os Senadores da RepúbliCa e o próprio Brasil se con11ma a_s_,_ emendas oferecidas--e es_tudiu amplamerite todas
vençam de que essas duas medidas a_ que hoje mer~Jiro,
__»..s I@~rcussões Qps referidos.Projetos, conClui pela apresão d~. alto ir:ttereSse'par_a o País. O_fo_~!ãlecifl"!eilfo~da...!l:.
nica-fonte eneriéiica rro Nordeste_é recomendável ind~
~tação qe Subs_tJtutivos aos-mesmos: D.epois ,de exauspendentemente de justificação. A_ -eonveniênciâ 4_a fit_íyamen~e:- dél?atidas-_as_ matérias~ são aprovadas, por
xação de um mandato de 5 anos para o futuro Presidente
unanimidade, os Substitutiv_ps apresentad_o§. pelo Senhor
da República, precisa de divulgação. ~ necessário para
Relator e encaminhados os Projetas à Secretaria Geral
que esta solução prevaleça, que comece a crescer no País
da MesaJara as providências regimentais.
-Nada mais havendo a tratar, às dezes,seis horas e trinta
a convicÇão àe que ele atende, fealmente,_!lOS interesses
minutos- o Se~hor Presidente d~clarou encerrados ostranacionais. E uma convicÇão política- só se firma e só se
-ba!hos," pelo que eu, Lou_!ival Zagoncl dos Santos,
generaliza através da oonvicç-ão-dos Parlamentares e dos
Díi-etoi--úeral-e SecrCtáiio dã Comissão "Oifetórâ. lavrei
seus pronunciamentos-nos termos de que essa idéia percorra o_ Brasil, todos os Estados, e se consolicle na opia presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Pre-nião naciõl:tal, que d~e ser expressa pela Cons_tifuintC:
sidente, vai _à _publicação.
que, em breve, se fará em nosso País.
Sala da C.omissão Oiretora, f3 de maio de 1986.- JoMuito obrigado a V. Exf., SI-. PresidentC (Muito beni!
sé Fragelli, Presidente.
Palmas.)
COMISSÃO DE CltNCIA E TECNOLOGIA
ATO DO PRFSIDENTE N• 049, DE I986
1• R~ião, Especial, i-ealizada
em 25 de ma.rço de 1986
cr- Presidente do Senado Federal, no uso das 3úibuições que lhe conferem os artigos 52, hem 3~.- e 97._-in_Às d~ hor_as_ do dia rinte e cinco de niarço.de ffiilnovecentÕs e oitenta e seis, na sala de reunião da Comissão ciso IV, do Regimento InternO e de conformidade com a

e

ATAS OE CQ!\1lSSOE_S__ _

a-

sua

de. Minas e En:ergia, sob a Presidência do Senhor Senador Milton Cabral, reúne-se a Comissão de Ciência c
Te_cnologia,- effi caráter especial, para debater sobre o
Projeto de Lei da Câniara n~' 218, de 1985, que .. Dispõe
sobre o I Plano Nacional de Informática e Automação
- PLANIN", com a presença dos Senhores Senadores
Alfredo Campos, Carlos Chiarelli, Nivaldo Machado,
_Martins F'ilho, Alexandre Costa, Roberto- Camp-Õs,
Marcelo Miranda e João Lobo. Presentes, como convidados. a~ seguintes autoridades; Dr. RenatoArcher, Mi·
nistro d.i Ciência e Tecnologia, Senador JÕs~ Fragelli,
Presidente do Senado Federal, Dr. Luciano Coutinho,
Secretário-Geri! do MCT; e Dr. José Rubens Õória Por:
to, Secretário da SEI. A seguir, o Senhor Presidente dá
infcio à reunião, concedendo a palavra ao Senhor Ministro Renato Archer que agradece ao convite feito pela
Comissão de Ciência e Tecnologia e faz uma exPosição
que traz esclarecimentos adicionais soOre o I Plano Nacional de _Informátí~a e Automação- PLANIN. Terminada··a exposiÇão dO SenhOr 1\{inistfO, o Senhor Presi~
den:t.e..abre o_ .debate aos Senhores Senadores presentes,
con~endo a palavra ao ~enhor Senador Roberto Cam, pos, qllê Úplãn-â seu-Ponto de~vfst.i sobre ÕI PLANIN e
faz perguntas ao Senhor Ministro sobre questões específicas deste Plano. Após as respostas dÕ Senhor MinistrO
Renato Archer e, não tendo outros debatedores, o Senhor Presidente encerra o debate, agradecendo a presença de todos e determinando que as notas taquigráficas desta reunião, tão logo estejam prontas, sejam anexadas_ à presen_te ~ta para_ p_ublicação, na íntegra, dos pro. nuííchme-ntOs. Para co-n-Star, eU, Antônio Carlos Pereira
Fonseca, Assisten-te da Comissão, lavrei a presente Ata
Cjue, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente_·--. Milton Cabral.

ANEXO À ATA DA i' REUN/ÀO, ESPECIAL,
DA COMJSsifO DE CIENCIA E TECNOLOGIA,
REAUZADA EM 25 DE MARÇO DE 198/f,RE- LATIVO AOS DEBATES SOBRE O PROJETO
DE LEI DA CÃM AIÍA N• 218, DE /985, QUE
"DISPCIE SOBRE 01 PLANO"NACJóNAL DE
--TNFORMÃTICA E AUTOMAÇÃO- PLANIN",
·QUE SE PUBLICA CONFORMEj.UTORIczACÂO DO SR. PRE$ÍDENTE.
PreSidente: Senador -Milton Cabral
(fnte&ra-·do acompanhamento- taquigráfiCo- di- ieu_niãO) -- -=- -------

-O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)
Vamos dar
.início à reunião da COmissão de Ciência e--Tecnolo"giã,
que hoje _tem a honra de reçeber a visita do Sr. Ministro
de Estado de Ciência e Tecnologia, Renato Archer, para
debater com -os Srs". Seriadores o Plano Nacional de Informática;
IniCiando os nossos trabalhos, concedo a palavra ao
Sr. Ministro Renato Archer.
-o

O SR. RENÃto- ÀRCH!lil.

- Exée.lenilssiino Si. ·

PreSidente do Senado Federal, ExcelentíSsimos Srs. SCnadores, minhas_Senhoras _e meu_senhores:.
co·nvócado pelo Exm~> Sr. Senador Milton Cabral,
P~S§jdente dest~ Çomi~são, _para traz~r ,esclarecimentos
adicíonais sobre o Plana Nacional de liiíormã~ic.a, que se
encontra em votação ·nesta -Casa, apreStei-me a compare·
cer a esta Comissão, apesar Oe, infelizme:ilte, ter tomado
conhecimento desta convocação apenas 48 horas antes,
pois me encontrava fora do País por ocasião de sua ocorrência. Constitl!i, entretanto, pata mim, enorme honra
te_r esta __oportunidade. __
Senh.ores Sen·adores.
L Com muita honra, compareço à Coruissão de
Ciência e Tecnolo&ia do SenadO Federal. Na qualidade
_de Ministro de Estado da Ciência- e_ Tecnologia e, tambêm, na qualidade de Ministro CoOi·denadOr do Canse- lho Nacional de Informática- e Automação - CONIN,
coube-me o privilégio de poder prestar a Vossas Excelên~
cias depoimentO sobre o I Plano Nacional de Informática e Automação- PLANIN, objeto de Projeto de Lei
da C;lmªra n' 2J.$, de 1985, de iniciativa do ExcelentfssimQSenhor Presidente da República, ora sub:metido à delibel-ação--dos Siil:hores Membros do Senado Federal.
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1. Embora o objeto que iios iraz aqUi, hoje, seja ~-:
pecificaffiente o PLANIN,- não crei<? ser de~asüld9 iriiciar minha exposição com ã.J2:.!1!!1!!!_g~e~~es so._!:~~e _o
co-ntexto mais amplo ern que a diS'!!lssão desse documento dev:e estar inserida.
3. Há pouco mais de um ano, -o Coniress_ON3cianal
aprovou a Lei 7.232:, que VeTo_ dar fornja ~-uma- Séiie sfe
diretrizes administrativas· qu~·cóiJStifuíám:· até entã,o, -a

Política Nacional de InformátiCa. Af? fazê-lo,_ o Legislativo balizou também o cal?i~ho para fiit~ros de~dobra
mentos ex.igídos pelo prÓpriO avanço tecnológico e pelo

desenvolvimento do país. A Lei de rnfar:!_n_âtica n_ãSCCU,
assim, de um amplo deb3te de que participaram vários
setores da sociedade. cobrindo um largo_espectro de o}!iniões..;- ~
_
_ ___ __ __ -~ __
.,
4, No Congresso, inúmeros i:lepoím~ntos _f~ram re-colhidos- inclusive o do então candidato a Po:sidente,
Tancredo Neves_- num processo de consulta à vontade
nacional a que raramente o pafs assiStira c:: qUe era absolutamente inédito nos últimos vínte ano·s.
5. Ao referir-se a esseo faiO, durarlte a Primeira Reunião do Conselho Nacional de Informática e Automação, disse o Presidente Sarney:- "- Poucas vezes, na
histófià reCente do PãíS, asSistiu-se,_em E!latéri_a de !alieIevãncia, a votação tão próxima da un-aríimidadC, expressão de um sentimento nacional, pela voz do Congresso".
Hoje, a tarefa Cr,ue nos incumbe é a de zelar para que esta
lei sej.ii-CUmprfda ein sua plenitude, respeitando sua letra
e seu espírito.
6. s·e tivesse que tentar caracterizar! de IT!aneira resumida, a Lei de Informática, eu-õ fãrla apontado para sua
preocupação com o desenvolvimento tecnológico do
País. Mais do que a proteger um setor inQ.ustrial especifico, ela visa a criar os meios para que o Brasil alcance a
necessâria capãcitaÇão tecn-ológica -numa ativiçtade que,
por força mesmo da sua aplicação disseminada, se faz
presente em todos os selares da vida social.
7. No mundo contemporâneo, s6 podem aspirar a
um desenvolvimento nacional, em bas_es e modelos por
eles própriOs escolhidos, aqueles países que detenham_ as
alavancas do progresso cientifico- e tecflológico, que são,
hoje, como disse o Presidente Sarney, sinônimo_ de soberania. Potências como os Estados Uriidos, (,-Japão, a
URSS, dedicam somas crescentes ãs pesquisas de novos
produtos e processos, em estreita ligação com as investigações de car.áter cientifico. O poder de êoffip-ra- do Estado. que constitui, na prática, uma gi&antesca "reserva de
mercado", tem sido utilizado para promover o desenvolvimento da capacidade tecn_ológica das empresas nacionais -públicas ou privadas- desses países. Nesse sentido. os gastos de defesa têm sido o álibi mais freqUentemente usado, de modo a não ferir Os preceitos Ideológicos que advogam um total a_fastamento do_ Estado em relação às atiVidades económicas.
8. Os países da Europa Ocidental_têm buscado compensar o relativo atraso dos últimos anos, através do _esforço conjunto, em termos de invéstimentos e de mercado, envolvendo governos e empresas, em projetas ·como
o ••ESPRIT" e o ••EUREKA", o primeiro_ deles c:s_pecificamente na ãrea de informática.
-=-- 9. 'Ainda recentemente, em reunião do Conselho_das
Comunidades Européias, o Vice-Chaneeler (Van Eekelen) de uma pequena· nação (País~ Baixos) de grande potencial tecnológico, apontaVa para a necessidade de proteção do mercado, a nível continental, caso a Eui'õpa
não se desej~~se ver ~efinitivariieriie alijada çla_competição inte"inaCional, nos setores tecnológicos mais
avançados. No nosso caso, foi esta vontade nacional, de
nã_o nos privarmos das alavancas do progresso~ que o
CongressO Nacional exprimiu ao- aprovar a Lei 7.232.10. Nascida de necessidãdes específica~ associadas
ao eStrangulamento de nossas contas externas, que impunha o controle seletivo das importações de computadores e equipamentos correlatas, essa política obteve re-sultados surpreendentes cm curto lapso de tempo.
11. Com pouco maiS de sde·anos-dO inicio de sua
implantação, empresas genuinamente nacionais passaram a ocupar mais de 50% do mercado brasileiro de
comp_utadores e periféricos, c a empregar um córitingente crescente de mão-de-obra, qui:, hoje, já chega a cerca
de 25.000 pessoas;-óferé:cendo oportunidade de tz:abalho
a engenheiros. pesquisadores c técnicos. Num mercado

em ·perma_Pe!'lte expansão; e _que se- situa àtua:imente nã
casa de dois bilhões de dólares (falando apenas de equiP~_!!lentos), o aumento da presença de el!lpresa~ nacionais, produz~ndo computadore~ ~ perifê_ricos; I-epresen~a _
signlficativ~ ecof10m_ia_ de divisas para_? país. Mais importan~e do que isso, estamos nos capacitando para en_frentar _os ºovos--desafiqs que o incessante_p!o~resso no
setor co_ntfhuarã a geraf no futu:ro. _ .
_ -~ .
12. QU!JIIdo assumi o então r_CCém-Criado fyti_nistêri_o
da__Ciênci_ã: -e T~nologia,_ afirm_~i que a nossa pOií~ica deveria estar norteada pelo objet_ivQ maior de preserva~ e
ainpliar a autonomia decisória i:J.::i._c_ional.-Aç_rescenúi q~e
isto não exclui a cooperação infeiriacionaÇfonte inestimável de nq_yps _-CO!Jh~i-~~!!!gs técnJCo~ e --pientijiC~S:
---~Disse, ritais;que zelar pela soberania não-é o i:nesmo que
isoJar~~e.do mundQ_ext~rior, atitude il~compatfvçJ CO!ll a
mentalidade aberta e arejada que se requer de um Minístêrio que lida com a produção intelectual. Mas aduzi então,- e cgntinuo convicto disSo- que não 'Podemos esperar que-=-a~ nações mais poderosas se tornem doadoras
_desinteressadas de_ conhecimentos técnicos-e cientificçs,
_hoje sinónirii.oscfe põder polftíCO-e_ecofi6mico. T3.i_-t~:ails
_ferência,_ quando oc_orre, vem freqOenteme~te_ ac:Onli?anhada_ de_ condicionamentos que, na prática,- ãtuâ.m
- como restrições~às nossas opções de desenvõlvimen"to. O
governo _do Presideo,te Sarney, apoiado na sólida ~pres
são de vontade do Congresso e da opinião pública·, tem
sabido enfrentar as indesejáveis tentativaS de írigàência
~Qs_so_,desenv~Ivimento. ~- __
13. A Lei de Informática. institui em seu artigo 79 o
Plano Nacional de lrtformática e Automação - PLANIN, proposto pelo CONIN ao Presidente da Repóblica, a cada 3 (três) anos, a ser aprovado e avaliado anualmemte pelo Congresso Nacional.
_ t4._ Oartigo'44dalein~'7.232,de29deoutubrode
1984; prevê o encaminhamento do primeiro Plano Nacional de Informática e Automação no prato de até 36_0
(trezentos e sessenta) dias a contar da data de publicação
dessa Lei:
15.- Em 22 de outubro de 1985, através de mensagem,
()"Excelentíssimo Senhor Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional, o projeto do primeiro
PLANIN.
1~. Em- cumprime~to ~o _que ~isr)õe C? artigo 89 da
L!!i de lnfOrnlática, a SEl-Secretáría -Especial de lnform~âííca elaborou proposta prelimi_nar do_JI' PIÁNIN,
_q_ue fdi submetida à apreciação do CONIN em sua reunião de 15 de maio de 1985.
17. Comõ é dõ co~hecimento de Vossas Excelências,
o ConSelho Nacional _de Informática e ·AutomaçãoCONIN é o órgão de asst:ssoramento imediato ao Presidente da República, integrado por 16 (dezesseis) Ministros de Esta~o~ 7 (sete_) representantes de entidades civis
e I (um) cidadão brasileiro de notório saber.
- 1"8. -Entregue a proposta preliminar na priril.eira reunião do CONIN, este estabeleceu um- cronograma de
reu11iões em quC particiçaria"m ·ás' assessorias de tod_Os os
m~_!l:l:bros do Conselh~ para criticar e suger_ir as alte--faÇõ~ que se fi_zessem- ntcessãriaS.- - :
19•. Dessas reuniões surgiram vãrias Versões dO-Piano que foram integraiiT!~nte publicadas por jornais espeCializados- no setor. Isso criou a possibilidade de que_
qualquerinteressa~o nft setor de informátiCa ·puCiesse ir
- acompanhando a evolução do processo de elabora~ão do
~fano e apresentasse sua_s críticas e sugestões. E muitos o
fizerãm...
20. NO f)eriOdO erlire- is -de maio e 30 de agosto foran"i" realizadas_, com as ii-S~ori_as do CONIN,- gostaria muito de chamar a atenção para esse detalhe -:- 50
reuniões de têcnir:os das várias assessorias, dos vários
ministérioS membros, e efetuados cerca de 120 encontros
com· técnicOS e especialistas ligados aos membros do
Conselho-de Informática ou não, para se cbégar à versão
final do Pt!trio. - 21. Al;;rit dCS:Sas, em coDg"reSsos e reu-niões ·em-dlfcientes regiões do Pais,_ a versão mais atualizada do PLA~
NlN ia sCndo apresentada e diScutida.
21." Encâminhado a:o-cONIN, o PLANÍN foi aprovado~ ein ~rHiio d~_o de ~emhro de 1985, sendO Jogo em
sCgiiida Cnvíado â ~_residência da República, onde foi novamente analisado. -

Lembraría que o_ Conselho Naciom~l de Info~mática,ê
órgão de assiss-õrí.ldo Presidente da República e, como
tal, o resultado desse Iongº esforço ·e longo trabalho poderi<l;_ s~ amplamente m~difi~ad"o na PrC!i~dêncí~_da República ~assim fosse o des9o de Sua Exc_elência. o Presid~nte. da República.
_
-· .23. Vale destacar que o CO'NIN ê apenas um órgão de
assess_oramento do Pres_idente da República na formulaç_ão da_ Política _N~CiODãi d"e In(Õrm.âtica.
,_24. Finalmente, e após aprOvação da Pré~idência- da
t{epúbtfcã~ o PLAN"IN ·roi encaminhado em 22 de outubro_ao Congresso Nacional._
. _2_~: Ac~edito, Senhores Senadores, que plano setorial
nenhum neste País_ tenha sido elaborado através de um
prOce-sSo mais pal-ticipâiivo-que o ocoàido_com-Õ PiA-

N_~.'

A infoMiÜica éó i:íniCO Sétor c·am plaiió submetido,..acompanhado e avaliado anualmente pelo CongreSso Nacional.
- 2]. A,__propo_sta que ora é-submetida aos Senhores Se- na_dores. trilhOU longa trajetória de discussões abertas,
. francas e diretas, não apenas com ~todas as assessorias
dos~_membros do CONIN, no próprio- CONlN, bem
_como com os vârios segme.ntos da sociedade mais envolvidos com a inforffiática e culmina com sua apreciação
_
_pelo _Co!!gresso Naci_çmitl. _ 28. Q Plano, como -ds Senhores terão tido a possibilidade de constatar, apresenta um histórico resUritido da
informática rio Bfasil, destacando alguns dados da_ situação da-lnformãtiCa até 1984.
·
29. Observe~se que fo_ram tomad_Q_s os daqo~ de_I984
pois, como óbVio~-os dados de 1985 não eram disponíveis duran_te a"época de elaboração do Plano.
30. Destaco ac]·ui alguns daqueles dados:
-ocupação de cerca da metaqe do mçrcadO brasileiro
de computadores e pCri~ricos peias empresas_nacionais,
com um faturamento estimado _de aproximadamente 850
milhões de dólares em 1984 e uma taxa de crescimento
real, prevista, de 20 a 3_0% para Iggs;
- parque instalado no setor de equipament?s de pro·
cessamento_ de dados no valor aproximado de 4,4 bilhões
de dólares, se"ndo a quarta parte, l ,1 bilhão de dólares,
correspondente à partiJiação da indústria naCional, com
cerca de 140 empresas fabricantes;
-redução sistemática do diferencial de preços de alguns produtos nacionais, em relação aos seus congêneres
no mercado internacional;
--errtpregos gerados diretamente para mais de 20.000
-"-péSS'"oas (eStimativa de 1984-), sendo um terço com escolaridade de nível superior.
31. Três são oS g'ran·des objetivos fixados no PLANIN para a Po!ítica Nacional" de Informática:
19 - au~ento da autonomia decisória do Pafs;
21' -aumento da produtividade da economia brasilei·
ra;
3~'-fazer reverter, em favor do_ bem-estar da popu~
lação brasileira. não apenas o aumento da produtividade
como o maior gfau de autonomia decisória.
32. Buscando alcançar tais objetivos, o plan-o propõe
uma estratégia QUe é balizada pelos princípios estabeleci~
dos na Lei da Informática cm seu artigo 2~>.
--EsSi estratégia prevê itçõei articuladas crn quatro
campos;
- o uso da üiformãticãf
- a__produção de bens e serviços de informãtica;
- a pesquisa e o desenvolvimento te<:nológico;
--a formação e o desenvolvimento de recursos huma·

c-

e

:n:-

nos._
34. Certamente seria possível estabelecer-se uma es-tratégia qúe privilegiasse o uso das soluções de informá·
tica, baseado na produção dos bens c serviços obtidos no
exterior. Mas, certamente, isso conflitaria com o objeti·
vo de aum_ento de a!!_Wcn_omiª decisória do País.
_ 35. Isso seria conflitante não aPenaS com os objeti·
vos do PLANIN, mas com a própria Lei de Informática
aprovada pelo CongresSo Nacional.
36. Poder-se-ia investir Significativamente na pesquisa e' desenvolvimento e na formação de recursos humanos, mas seria um desPerdrcíO de investiment!)s se aos
engenheiros e técnico$_então fo_rmados, e aos resultados
das pesquisas e desenvolvimentos, não se oferecesse a

~-
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No__ ca~po d~ formação e _desenvolvimento_ de recunos huoportunidade de seu aproveitamento pelo processo pro-~eminários· ava_nçados dirigidos a pesquisadores.
manos
dutivo nacional. Ê necessário utilizar a capacidade _e_
brasileiros e argentinos atuantes na área; competência desses engenheiros e técnicos;-não- apenas
__:Edição de ll liYtos-texlo·s de autoria de brasileiros
58. Nenhuma ação, nos outros três carilpos, o do
no uso das soluções de-informátíca,'rilãs-f:lãC'"riaÇãõ dese ürg~tlilOS--especialrtú!nte Pãra eSses cursoS, Cabefldo
uso; o da produção de bens e_ serviços e mesmo o· das atisas soluções flas empresas ll"ãéiOnaiS
bens e- ~tví(;os~_
_aSsiriaiir que~são _O's PrimeirOs livros-textos com o currív idades de pe"squisa e desenvolviri:ientõ, poderá efetuar37. Buscam, então, as diretriUs --estilbelecidas no
culo completo para Inform-ática.- _
se adequadamente, se não houver um forte esforço do
PLAN lN dar uma _êiifàSif balanceada e articula<;Ia no&
_54. Ukegundo exemplo é o programa de_cooperação
Pais na formação e aperfeiçoamentO dos reCursos humaquatro campos de atividades, não só atravéS de"ini(iaTI-en_tre o Brasil e a RepUblica Federal da Alemanha. Nessa
nos-.
vas estritamente nacionais,- maS também através da coo-cooperaÇãO~ ajUstada no íilício deste ano, são contempla59. Eu diria mesmo que esse é, talv_ez, o maior óbice
peração externa tecnológica ou, no";cas<fda i:óoperaç~ó
das Várias "aüvídades--conjunti\s entre irtsiítufcões tecno_-li consecução dos objetívos da Política N~ciona~ de_ lr;tindustrial nas áreas em que não é:riistan131ternativas nalógíêa-s brasilelf<is e alemãs _na_s seguini"es áreas: _forritátíca.
"
-_
cionais.
- --- -- --~ -~_Modelos Computacionais par-a o Ainaionas;
~-..60- t cu_ri,oso "que isso se dê. uma das forças .nl._otri-_
38. ApenaS-a tíful~ deJiustração, citarei afgumas das
- Métodos para Previsão Atmosférica; -- - :zes, que_levaram_o País a iniciar a súã Política de Infordiretrizes· n_o:s quatro campos de ação.
-='-Simulação de Reservas de PetróleQ..__
mãtica, foi exatamente o reconhecimeõlo de que os seus
No campo do uso da infonnátlca
técnicos e engenheiros não tinham espaço suficiente de
39~ Aqui se fiXam diretrizes que priVilegiem a adoção-b SR. ALFREDO CAMPOS- Sr. Presidente, Sr.
trablliho__ -pãr:f aplicar os_ seus conhecimentos.
de soluções que busquem- a descentralizãçãO, não só
t Ministro, para utp.a explicação.
Ta!v-;- e~~:~~ a u~a· das methorCs formas de_se
através do u_sQ _do processamento distribiiído,.como da
O Senador,Carlos Chiarelli ~_eu temo_s_que__~r, neste
avaliar
o_ sucesso ~essa p_ólíticã~- Hã poucos anos, nossos
intensificação do uso da teleinfomiática.
-iilstarlte, para- a Riiuniãõ--do CO-ns"elho PolíticO no _Palátêcnicos e· engenheiros em infonnâtíC:iflão enco~traVã:m
40. Prévê-se a adoção de instrumentos que presercio do Planalto, como jâ havíamOs dito ·a V. ?x• Parece-tfabalho. HOje- Oá-Se O inyerSõ: há escassez de, recUrsos
vem os direitos iildividuãii, erri Caso de uso indevido ou
me também que o Presidente José Fragellíjã havia assuhumanos.
inadequado de informações" PessoaiS cOiiflcfãs em bancos
ITl1d0-COmpromisso para: esse horário. Portanto, nós gos62. As diretrizes enfatizam- a foimação de pessoal,
de dados.
___ ,
-:::_ _
-taríamos de pedir licença a V. Ex•. porQue assunto inatendo presente as necessidades im~iatas. Isso" inclusive,
41. Determina~se sejan1 "explicitados nos_orçamentoS:
-:- d~â_vel faz com que nos retiremos desta sala.
a nível dos incentivos previstos na Lei.
governamentais os dispêndiOs em bens e serviços de inSr. Presidente, Sr. Ministro, em nosso nome e em
formática, o qUe_possibilitarâ_Uma maior t!i:msp~lt'êricia
63. Pãra tanto, tais dir_etrizes procuram compatit:iili~--nome dã-LidÚ~itça conjuntá" da AliaDça, queremos agrada gestão pública.
zaf o esfo-iço que deve ser feito nas instituiçõeS de ensino
<:técer:_a -preset!Ça de V. Ex•, agradecer_ ao Presidente da
42. No que se refere ao trab-alhador, õ-PLANfN pi--e-jJriVãdo e nas próprias empresas, Visando atender às neComiSsão, Senador Milton Cabral, i; aO sair pal-a esse
cesSidades maiS imediatas, com o esforço das instituições
vê mecanh~más que -o protejam da autorriaçãõ desneCescompromisso com o Senhor Presidente da Repíiblica, as-:
sária ou predatória e o· ha._bilitem a a~!ioCiar=-se aQ~- ga-públicas, visando fQt:rnar o profiSsional que tenha o perSC:guraf- nossa" satlsfação cOm essa possibilidade de denho·s-·de produtividade.
fil de conhecimento adequado às futuras exigências~_
bate qpe, ainda que não imperativa, em termOs regimenNo campo da produção de bens e serviços
tais, -dado que se aprovou a urgência em Plenário, atra64. A Lei n<~ 7.232(84 em seus artigos 13 a 15 e 21,
43. As ações neSse campo s·erão oiien(adas por dois
vés da manifestação e;Jpressa dos Srs. Senadores que
prevê a concessão de benefícios fiscais às enfpresas proconjuntos_ bâsicos Qe !firetri~: as ~~retrize~~pafa_ a pf9-__
pirticiparam da reunião-da quarta-feira passada, dando
dutoras de informática. Ao estabelecer os correspondendução de bens materiãis e nesse Caso êlá-se prioridã.de à-a tramitação que a matéria merece. Através do convite
tes critérios; limites e faixas de concessão, procura o
produção de componentes semicciilâutores, e as diretrida Liderança partidária da coligação, V. Ex• abriu mã·o
PLANIN orientar a sua aplicação para aquelas atividaze.s para a produção de "software'~____ _ _
.- de compromissos que havia assumído e está aqui pronto
des que maiores resultados tragam ao processo de capa·
44. Para ambas as áreas, busi::ai'-se-â estimular a_
para -o debate, numa demonstração inequívoc-a de que
citação tecnológica nacional em informática. também
c_ompetição entre ãs e_tnpreSas riaciOnãis;T"àliâS~-nurlca·ê
não hâ nada a oCultar, de que o]nteresse é o do Qjalogo
objeto de atenção especial do PLANIN, no que diz rcs~
demais repetir-que- a PolHíca NaciQnal d~ Infor.mática ~
aberto e de que o espírito que pauta a prOposta é o depeitO às-aplicações dos incentivos. o apolo às atividades.
fundamentalmente assentªcfa em empresas ·privadas.
mocrático, e_que o sentido_maior é p d~ el_yçiqar, ~a pleque, por envolverem investimentos e riscos elevados,
45. Além disso, busca~se estab~lc;cer, c.omo diretriz
encoOtram-se em um estãgio einbrionârio de desenvolvinitud~. porque, quanto mais explicarmos, rii.ais haverá a
geral
mento_
ade!!àQ da Sociedade brasileira ao plano. Este pta_no que
foi
defendido
numa
dessa~ s_a13.~ aquj, na su~_lei matriz,
_
65. Assim, _procura-se incentivar, Principàlmente,
""harmonizar a necessidade i:le estífnuio aoJOi:-tâ.-_
:.::quando
ainda
_o
projeto
da
leí
a
que_
sercfetiuV.
Ex•,
atividades
como pesquisa e desenvolvimento, formação
lecimento das empresas naciorlais. deStinado _a acepelo saudoso. Pr~idente Tancredo,_ e essa lei matriz que
de recursos humanos, aquisição de bens do ativo fixo.
lerar o Processo _de capacitaçãO naCiOnal, cOm a ne~
Busca-se,
ainda,
privilegiar aquelas que venham a ser
foi
votada
expressamente
pelo
então
Senàdor,
hoje
Presicessidad~ de promover a d~co_ncentr~_çãQ das atiyi~ "dente da República, José Sarney. Nó~--agrã:ljçcÇ!nQS a
ex-ecO:üiQªs_ com o envolviril.entolie instituições de ensino
dades de produçãQ_d_c; bens e sC-rViços_de"info-rillãtipresença de V. Ex~ e a_sieguramos, antecipadamente, o
e pesq_uisa, -pelo efeito multipli~ador que proporcionam
ca, visando compatibilizar a~ poHticas de desenvOlapOio ao plano que}á conhecemos, delonga data,}á sufiao processo de capacitação tecnológica nacional.
vimento regional e setoríal caril. a Política Nacional
_cientem·ente
debatido
e
_gue
~e encontra I).esta Çasa ~~de
66.. Cabe observar que, muito embora não estabeleça
de Informática."
.~J>..~q_ia___5__ d_e_ d_e~~mbr.C! _do,ano .P~ssa~q. Ç2_m a}i~n!a_ de
~-_a _!:-ei n: _7..2.~_2)84-q':!-alquer restriÇão, procurou-se rião in46. Teinos absoluta_cõhsciênciaLaé·qúe"p3.ra o farta:
_\:_. I;_x~. nós rios retira!llÓ~_·
··
_
centivar diretamente a atiVidade de produção de equípalecimento e consolidação definitiVa da Política Nacional
m~ntos, -~través da isenção ou redução de_afíqu_ota:rpara
de Informática é necessáría a criação de condições para
. O,SR, ~RéS!QENTE (J\1ilto,nS:abnl) -_Estã conce_ ~quisfção de Tri.stimos óe fabricação. Entendeu-se como
que as regiões-nl.ãis careiltes possam· engajar~Se nij pro- · __ ,did~a a_Ji~llça a V, Ex• .
_
.
-sulicú~·ntC~Pai-ã: ~·deSê.nv0lv1mento_ da indústfia, ?""s1Steffia
cesso de produção de bens e serviços de infôf_niãlicâ; e
_Çontinuª com a palavra o Sr. Miuistr_o. __
de protecao "estãbelêCido em Lei, que gã.ialite a preferênnão se tràilSfOriiiem"ãjJên·as··errcus_uãriOs'desSes Oeris e
_Cia à e~presa nacíonal, na produção de certas classes de
serviços.
· · bêi-iS e súvíÇOs.
·
p" sR. R'EN ATO ARCi·(ER. --Lia eu-a. I-eiaÇãõ dos
-~~ pfOjefOs que, no princípiõ deste ano:-foram eStabelecidos
Srs. Parlamentar_es,
67. Por outro lado, grand~ atenç_ão foi dada aos segem colaboraçãO co-m a RepíiblicS:-Federal da Alemanha,
47. Não pretendo aqui cansá-l_os com a__Ieítura das
-- _mentçs de: so_ftwafe e mi_croel~trQpic~: Em vir_t~ç:le_ de sua
---:: : ~-_:_--PrOjetOs de_ Cir-Cuitos Iritegrados D~dicados eSeinidiretrizes especificas corlsídel"adas para os várí6s- seg--=--crescente. i_mportância para a informática e de seu atual
dedkados;
-mentos contemplados no PLANIN, Mas, podem. Ser fa~-
estágio de desenvolvimento no País, entendeu-se que a
..:...=-Projetes de Circuito VLSI (Very_Large Scale Intecilmente observados, da leitura dessas diretri;zes-específiele: deveria_§er Co!!-cedido o maior elenc.o p_ossível de incas, alguns princípios CO!Uu~s:
'--"' &"nJt~Qn);_~~·--· ·- .. __ .,., .- ..... "- -..• _ -··
-·~_çentivos. Os critério~:de aplicação, vale Observar, foram
- ---Tecnologia de Produção de Circuiros Tntegra~l.os;
--.concebidos de forma a fomentar o desenv_olvimento da-Qualificação de .. Robots" Inçlustriais. _
quelas atividades. de mais expressivo conteúdo t~cno16gi
51. A busca de definição de programas infigrados
co.
entre várias iilsfiluições jã se inicioU e_ yário$ _çfeles s~rví
!iS~- Esses, Ex~. são'apenas exemplos de como se torbK Conv~m salientar que os instrumentos d_e que se
ram como documentos_subsidiárig"s_ :PãTa efáboraçã.O do
narão :ealidade as diretrizes propostas no PLANIN:
tem valido a Política de Informáticã,- notã.dari:tente o
PLANIN, encontrando-se listad_os na última parte do
--~- ___54,_~ Mas, além disso, deYo enfatizar C!!J_e_.Qarte dos íncontrole seletivo das_ importações, são perfeitamente jus~
Piano~-=-_:
___:_
____ _:_ "':--_:: _ centivos previstos na Leíae lnformáticã-Súã dir.ecionada
tifiêâveis_,_ à luz de nossas obrigações intf:rnacionals, com
52. ~-Quanto à cooperação ext~rna, eu-gostar~ dC dar
~-., de modó_a incentivar enipreS~ls nacionais -ã -desenvolveas (:Stabelecidas pelo __9A TT (para proteção__da Indústria
dois exemplos concretos.
.-o-.
_. _~ __
rem_
-teCTI01ogia.
São
Cxemplcis
oS
-ínc_e-nTIYOSparii
forTlascénte, Para dificuldade· de balanço_-_de pagamento ,;
53. __O prinieifQ deles refere-se à' receiité: tescóla Bramação de recursos humanos e projetos-de pesquisa e depara segurança nacional), respectivamente no arts. 18,12
sileiro- Argentina de Iiffõ-rrilática, realizada IJO_Último
--e2L-._
mês de fevereiro" em CampíriaS ~ SP,"Ciijãs ·paO:Cípais ::.:-- sCf\Volvimento no Pa-ís e no exterior:
-69. Não há, demais, na condução -da política de in57. T-am-~m para aS- empreSas não-n!lcíóO.ais~ oJ)eatividades podem ser assim resumidas:
(onn~ti_cª, qualquer ~entido de cartorialiiação. A pr:ov!'l_
-CUrsos de iniçiaçã_o (Jjrigídos·a aluno.~ br~si1Ciros e
-c J;<iQd(~t~SJ Br~~)ll ~tl} ~t~~di~ep.~P. !W, es.t~,e:l~d~ pa L~
de Informática, foram propostas d1retr1zes que enfatidisso ê que dispõe. lioje, o "Pa[s, de um~ ind\1stria de inargentinos (no total de 150 para cada país);
zam o desen_volvi_mento IQÇ~ d~ tc;cp.ologia, iriclusive em
formática cuja diilâmica de operação se caracteriza p~~~-Cursos -inierin-edHÍrioS dirigidOs a alunos brasileiros
~o_9per8çãÓ- Com instituiÇões t~nõlõgica"S brasileiras.
- competição entre as empresas. Levantamento d.:=
e argentinos {tio total de 100 para: cadã-J)ãfs); _ ---
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DIÃRJO QO ÇONGRESSO NACIONAL (Seção II)

6/12/85 indica a existênCia hoje. de 274 empresas no se-

~

Terça-feira 20

1283

----=rltúi~-; qui ~formãtica seria, segundo a definição clfu.si-

tando 8 anos, o que totaliza I 8 anos de reserva de mercaw
do - pelo menos 6 gerações tecnológicas. E o perigo de
ca, processamento, estruturação e armazenagem de daatraso
brasileiro é crescente, com a crescente velocidade
70. Mesmo naqueles segmentoS de maior risco c que
dos. Subitamente, apareceu numa definição de informá~
do desenvolvimento tecnológico mundial.
implicam na necessidade- de -inaiore"S investimentos,
tíca q_u·e parecla rejeitada, figurava um documento origiQuando apresentei o meu projeto de lei de inforrriátiobserva-se a disposição do empresãrio nacional em inna! do Govern_o, incluindo na informática toda a eletróca, foi considerado, por muitos, excessivamente nacionavestir, numa nítida manifestação de confiaOça na estabinica a semicondutores. O que é singularmente uma bilista, porque enchia de favores as empresas sob controle
:iãrr1a, Is,so significa simplesmente a concentração, num
lidade da política. E o caso, por exemplo, do setor comnacional, mas a única coisa que fazia era não exigir 100%
ponentes semicondutores, no qual atuam, hoje, nada meúnico .órgão administrativo, de tod9 o p_oder industrial,
nos do que 16 empresas.
de capital nacional, pois seria um desperdício, já que o
porque dificilmente se concebe qualquer produto evoluíEsta é, Srs. senadores, a relidade da indústria nacional
Brasil é u_m País pobre de capital, e se pode obter o condo hoje que não tenha um produto de eletrônica digital a
de informática de hoje, corilpletamente identificada com
trole de__uma empresa_ ç_om 51% ou, se ela for d~ compo
semicondutor. O conceito foi ainda ampliado para inos objetivos da polítiCa e pronta a responder aos desafios
sição acionáda tal que apenas 1/3 seja ações de votantes,
cluir ii'Jsumos_e_, pot um telefonema do Presidente Figueique lhe são apresentados.
pode obter esse controle com 17% nesse caso, é crime
redo, incluiu-se, também no apagar das luzes, a palavra
obrigar o empresário naciopal a gastar IOO% para adquiPara concluir, gostaria de abordar a questão da super"automação''.
Não me achava presente quando foi vo_tado o rclatório rir a totalidade do capital da empresa, quando poderia
visão da execução do primeiro Plano, no âmbito do Po__dl!- Comissão Mista, e, quando procurei abordar o assun~
ter o controle de várias empresas. Essa é a difere"nça básider Executivo, e de sua avaliação anual pelo Congresso
_to n9 PJenário do C9ngresso, o que aconteceu~ Foi-me
ca.
Nacional.
~negãdo
o
direito
de
propor
emendas,
alegando-se
que
Além disso, meu projeto dava abundante proteção,
O art. 7~ , da Leí n97.232,"_de1984, atribui ao Conse- ~
-h avi~ sjdo objeto _de um relatório de Comissão M~sta,
lho Nacional de Infonnâtica a· supervisão da execução
através de_ tarifaS adDOJneiras, que é a proteção correta, e
isto é~ inamendãvel. Em seguida, verifiquei inexis.tir-quo..
do Plano, e isso será feito em su~ reuri_iões ordinârias enão pelo sistema se reserva cartorial de mercado- e eu
rum no Senado, havia 14 Senado:Ces, e O.minimo seria de
extraordinárias, à luz dO. Plano Nacional do.s planos seinsisto na palavra cartorial, por motivos que depois es-35; provavelmente, havia quorum na Câmara, mas era
clarecerei.
to riais.
difícil contar, no atabalhoado _da situação~ Quando me
Anualmente, o Poder Executivo encaminhará ao ConQual foí_a ;ituação, entre 1977 e 1982, que foram os
dispunha a pedir verificação d~ quorum, em cumprimendados que compulsei, à oca~ião em que flz o meu projegresso Nacional os elementos que subsidiem a avaliação
to? Em 1977, a pr-odução, 8. renda da indústria de inforto de dispositivo leial, recebí um apelo do Líder Nelson
prevista n·a lei. O _Ministro Coordenador dÕ CONJN
Marchezan de que não o fizesse,_ porque havia um commática representava, no Brasil, o 21% do-Produto Naciotará sempre à disposição de V. J;x•s para os depoimentos
promisso implícito_ de Se exan_1inar a redistribuição de
nal Bruto. Erri 1982, rePresentava, praticamente, amesque se fizerem necessârios. Esse mecahismo de avaliação
FUllções. Era, realmente, um dispositivo que constava da
ma coisa: o 23%. :Nos Es~~dos Unidos, em 1_977. a partianual pelo Congresso Nacional, jâ previsto ern lei, conslei, permitiria uma descentrali~a_ção de atividades, mecipação dã. -indústria de informática, na renda nacional,
titui peça fundamental para a própria ·execução do Plano
dignte_rl.egociação intra-executivo. Apelou-me, também,
ou _no Produto NaciOnal Bruto, se quiserem, era de
Nacional de Informãtíca e Automação. Dessa forma, o
dizendo_que não ficaria bem, paa o Congresso passar o
0.8"5"%, já em 1982, hã via- c:iuase dobrado. havia evoluído
processo de informatização d~ sociedade b,rasileira_, çp_n_ ano sem ter decidido sobre uma matéria ülo importante,
tinuarâ, co01o vem acontecendO há ano~, a ser um dos tepara. 1.35.
mas que se voltaria ao assunto para revisão e emenda.
mas de análises, debates e deliberaçõeS no âmbito dP Poln felizmente, caí no engodo não pedi verificação dequo- ----:. _ _ :_ _ O conjunto de países das Américas e_ do .Extremo
der_ Legislativo.
Oriente, essa relação era de.0,46 em 1977, passou a 0,61
rurÍl, a lei foi processada, e, então, o dispositivácrucial
Este processo contribuirá, em muito; para que o País
em 1982. Nos países da Europa e Oriente Médio, passou
-de redistri_buição de funções foi simplesmente expungido
possa atingir o objetivo da Política Nacional de JnfQrmáde
0,63 para 0,98; portanto, o crescimento foi maior em
do tcx.to)egal.
.
tica, expresso no art. 29 da lei, de alcançar capacitação
qualquer das áreas consi_deradas do que no Brasil.
Como se isso não bastasse, Sr. Ministro, foram comenacional nas atividades de informática, em proveito do
A
indústria muridial de informática, nesses cinco artos
tidas arbitrariedades verdadeiramente ditatoria-iS, que
desenvolvimento social, cultural, político, tecnológico e
de reserva de merca~o, que hoje se considera embrio-são objeto de um questionamento, de uma argüição de
eoonômico da sociedade brasileira.
nária
mas que jã existia, a evolução_ da ind:ústria foi a seinconstitucionalidade,_ que apresentei ao ProcuradorMuito obrigado.
guinte: no Brasil, 9%; Estados Unidos, 58% de avanço;
Geral da República que, segundo medisse, encaminhará
nas Américas., Amêrica do Norte, Canadá, excluindo os
O SR. PRESIDENTE (Miltoll_Cabral)- Muito .obriao Supremo Tribunal Federal, a quem cabe julgar o caEstados Unidos, e Exire-mo Oriente, 33%; Oa Eu-ropa e
gado, Sr. Ministro, pela sua exposição. Verifica-se que,
so.
pelo PLANIN, como está proposto, ele não somente é
Oriente Médio, 56%. O Brasil, portanto, continuava,
-- Lembrar-se-á aQ Ministro que foi emitido um decretobem .atrás. Quando o Ministro fala em ritmos espetacudebatido nessas ocasiõ-eS em que nós estamos examinanlei -curiosamente, a Nova República parece estar, agolares de crescimento, esquece-s~ que o mundo todo está
do a mensagem presidencial, mas que será, de forma inéra dando extraordinária importância e revelando particrescendo
vertiginosameiite em informática e que 30% de
dita, um Plano anualmente debatido, e01 outras palacular afeição pelo instituto do decreto-lei, jâ que tivemos
crescimento anual, s_ob uma base pequena, ê uma traição
vras, haverá um debate permanente no Congresso Narecentemente uma reforma monetária atrãvês deste _instida lei dos pequenos números. Quando uma família tem
cional.
tUtO_:_ Ode n9 i28-6, se nãÕ me engano, que simplesmenum filho e nasce outro, a família aumena 200%~ AconteAbro o debate aos Srs. Senadores qUe desejam se ma- _
te renacionaliza empresas que havia sido desnaCionalizace que, no mundo todo, a informática cresc~u vertiginonifestar. (Pausa.)
das, pela apressada votação, pela inconsiderada votação,
atê 1984, que foi U:m ano -recessivo naqueles paísamente
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campela imprud~nte votação da Lei de Informática. Como o
ses, digamos, saturados, como os Estados Unidos. Assim
pos.
Min_istro sabe,.ó art. 12 praticame_nte desnacionalizava a
mesmo, em 1983, nos Est_ad_os Unidos, o conhecimento
soCiedade de capitaf ab_erto, o_ que _significaria 9.ue alguns
O SR. ROBERTO CAMPOS...:.._ Em primeiro lugar,
da indústria de ín_formática foi de 100% e caiu, no ano sedos grupos im-Portarites da informática, como SID,
Sr. Presidente, gostaria de agra~~ a gentil~za do Migui_nte, para I 1%, o que pareceu um choque extraordi_LEBRA,
e
_ITAUTEC
não
seriam
mais
consideradas
emnistro da Ciência e TeCn-ologia de vir a este Seriado, es~
nário, um choque recessivo de gigantescas dimensões.
Presas nadqnáis, como_ fcii feito um remendo por um
pontanea.mente, prestar esclarecimentos.
-Em ·comparação, se não me engano, o cres_cimento brasiDecreto-lei, o n-9 2.286. .
leiro
em 1983 foi II%. Veja;$r. Ministro, que a falta de
Essas empresas, Sr. Ministro, legalmente, continuam
Em segundo lugar, gostaria de formular uma queixa: o
um enfoque global, a atitude provinciana de só olharmos
desnacionalizadas. E se V. Ex• lhes está dando os incentiMiriistro disse que soube desta reunião 48 horas antes,
para as dimensões do nosso casulo, fazem com que per--~$_da Lei de Jnformátíca, esiá próci:dendo ilegalmente,
eu soube apenas às 19 horas de ontem, um espaço de
Porque elas não podem ter esses inCentivos, simplesmencamos de vist.a o que está acontecendo _no mundo, uma
tempo, portanto, bem inferior ao do Ministro. Como. a
evolução extraordinariamente rápida na indústria de
te porQiie· nã"o sâo_empresas nacionais, de acordo com a
minha base de trabalho é o Rio de Janeiro, lá se encontra
definição ..legal, e um decreto-lei não pode alterar a lei a
a minha documentaCão e, estando eu em São Paulo, não
~ hardware, ainda maiS ráPida_ da indústria de softw~e e
não :ser nos ca~sos previstos na Constifliíção, como no
vo!umosíssimos recursos destinados à pesquisa.
pude sequer relanciar a min~a documentação para me
art. 55, no tocante à segurança nacional, às finanças
O_ Ministro fala em autonomia tecnológica. Po.ucos
preparar, como costumo fazer, diligente e ~umildemenpúblicas e aos vencimentos do funcionalismo. Acontece
países, no mundo, íalam em autonomi3: tecnológica, a rite, para discutir inteligentem~~te.
~
~ ~
__ _
São conhecidas as minhas divergências em relação ao
_q_l!e a_ composiçãO acionária de uma empresa não cabe
gor, ninguêm fãla, ninguém se considera tecn~logica
mente autónomo em informática. Japão faz acordo com
Ministro; -no tOcante a sua irifoimação sobre o carãter
~-ln n_enhum desses pré-requisitos- para a edição de
os Estados Unidos para importação de tecnologia, para
democrático da votação desse estatuto, que não foi votadecretos-leis, assiin o dizem o eminentes constitucionajoi!l_t-ventures, com o objetivo de sugar o que é possível
_ljsta10, e eu acredito que é um assunto inqi}-~Stionável:
do democraticamente. foi votado com o uso de um ins-composição acíonâ:ría ·não é matêria de decreto-lei. Essas
n.a avançada tecnologia japonesa; os japoneses
o
trumento contra o_qual o Ministro se queixou várias veempresas, portanto, continuam desnacionalizadas, e se
mesmo em relação aos Estados Unidos. Europeus, como
zes, em sua vida de oposicionista, um iOstrumento semiv·. Ex• e elas aplicar os incentivos da Lei de Informática,
-o próprio Ministro acentuou, fazem associações intraditatorial - o decurso de prazo urgentíssimo de 30 dias,
estará procedendo contra a lei.
para análise de um documento extremamente complexo
__
\
européia.s, essas associações po_dem ser de inspiração governamental e direci9t1ãdas para a pesquisa como o
que poucos Senadores_e DepUtados -entenderam e, ainda
Há, em toda essa histpria de informática, mutt"! fant;lsia, muita pàixão, mu.itO-Íetichismo de bandeira. Na reaSprin e agOra Eureka, ou podem s_er aªsociações indus~
lidade, a reserva de mercado, Sr. Ministio, começou
triaís cómerciais, coino a da Zwins, a da Thompson e a
não
p/aticamentec no apagar
da Philips, todas elas, grandes empresas, mas os euro·
_ muit.o antes, cont a instituição das Jicençis de impordas luzes das reuniões da ComissãO Mista, foi dilatado
tação pela CAPRA, em 1975. Temos, portanto, mais de
J'eus não consideram que tenham autonomia tecnológienormemente o campo de de~o de informática.
ca; pelo contrário, estão promovendo deliberadamente
10 anos de reserva de mercado, ao que_estamos acrescenTinha-se por entendido, parecia ~er esse o sentido majo...

tor, em plena atividade no País.
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associações com empresas japoneSas e não só· associações de tecnologia, mas partiCipações acionârias,
como é o caso da SíCmeils - Fujits,u, e é o caSO das indústrias fnglesas como a I CL e uma variedade de outras
empresas. A Olivetti, na Europa, se associou com a Eghteen - Eighty e é a mã:i.Qr -empresa~e computadores europeus, a maior empresa de eletrôniCa geral é a Philips, a
maior de computadores é a Oli:vetti: Todo mundO-sente
necessidade de se associar, por trêS mOtiv-OS-: -Capital, mas
talvez capital não seja o -inotiVO ffiais imp0ftãn1e; ínterpenetração de tecnologia, hã sempre alguém que está a
nossa· frente, seja ele japonês, europeU, airieriCano, ein
um determinado ramo da tecnologia e, por isso, ê toliCe
querermos ser autônomos, devemos ser interpenetrantes.
Estive agora, por exemplo, na China Coffiunisla. Quat'
a atitude chinesa, Sr. Mirilstió? A atitude chinesa, foi-me
dita por um MiníSfro, é a se&uinte: sabemos que os países líderes em tecnologia não vão rios revelar todqs os
seus segredos tecnológicos, ser1a anticapit3.1ista que o fizessem, por que afinal de contas, fize'ram investíineritós -e
querem um retorno sobre eles., mas tudo aquilo que eles
estiverem dispostos a parfilhar conosco, por que via seja,
à nível de cooperaçã_o tecnoló&íc:a, jolnt-ventures, empresas multinacionais instaladas em território chinês, vamos
absorver, e nos concentraremos sobre aquela franja que
suspeitamos seja tecnologia diferencial que não_ nos querem fornecer.- Então, nosso esforço é econômico, vanlos
nos concentrar em alguns nichos que esperamos obter
excelência, ou naquela franja que suspeitamos não"-seja
transmitida pelos instrumentos de mercado. Por isso há
hoje na China empresas 100% nacionais. A IBM foi convidada e lá está;- inicialmente~ em -software, feZ do-ações
de computadores a universidades para estimular o mercado e., eventualmente, passará o hardware. Healey Parker jâ tem uma associação de 50 a 50, nem sequer é maioria chinesa, para hardware. A Three M já tem uma fábri~
capara equipamentos de telecomunicações que-ê 100%
de propriedade estrangeira. Nosso regime de telec_omuni~
cações, aqui, ê mUifO mais suave que o de informática,
mas assim mesmo ai:D.da é bastante nacionalista, exigimos maioria. O chinês nem exige maioria, o que ele diz é
o- seguin.te: .. desde que venham trazer tecnologia que
contribua para a modernização chinesa, que venham".
Afinal de contas, quem é que eles empregarão? Empregarão chineses, os engenheiros serão chineses, os empregados serão chineses, quem serão treiriados? Os chineses.
Que farã-O esSã.S empresas, se elas vendem no mercado interno e os chineses, habitualmente, preferem que elas se
orientem para a exportação, admitindo exceçõ_es no caso
da alta tecnologia, nós substituímos importações,· sendo
que se orientam para as expriftações, ainda melhor, porque aí asseguraremos abastança cambial''~
Onde está o acionista se ele é do Dusseldorf, da China,
do Japão, dos Estados Unidos? Isso é uma consid~ração
secundária, porQUe O que illteressa para a nacionalidade,
Sr. Minístro, rião é dizer que o empresãrio nasceu em
ltu, perdeu o _umbigo emyindamonhangaba e tem seu
certificado de batismo erit Taubaté, Não é iSSO qUe interessa; o que interessa é que a fábrica esteja-no Brasil, que
os engenheiros sejairi brasileiros, tanto quanto possível, e
o são, na vasta maioria; que oS_empTegadóS:-sC::jain braSileiros, que paguem os impostos, que haja exportações,
que nos dêem o mercado externo.

Profunda tolici: ficarinriS peilsarido em reserva de mercado interno com um mercado pequeno, temos de pensar
em reserva de mercado externo, esta é que a éonclusão:._
·reserva de mercado externo, é isso-que os pa:tses-iilteligentes fazem. Então, a: China tem uma viSão muito mais
capitalista e muito -mais iealista do que o Brasil neste caso. Dir-s!!-á, a China é muito mais atrasada -tecnolOgicamente. Sim, se falarmos em tecnologia de l:lens de C~?nsu
mo, em automóveis de passeio, em televisão, sim, a China ê mais atrasada. Mas dizer que a China ê glohalmente
mais atrasada tecnologicamente, é tolice, atTnal de contas é uma pOtência nUclear, com bomba de hid_rogênio,
que exige metalurgia fina, que exige domínio do processo
de fusão gasosa, que é o processo pOr eles àdÓtado, que
não temos. A China é uma potênCia espacial, enviou
agora seu satélite de comunicações. Nós temos ainda_que
reçorrer aos franceses, com medo até d~ pagar seguro e o·
Ariane não é lá muito cOnfiável, jâ'deu vãilóS .._bolos".
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Os chin-eses já en-viam ao espaço seus próprios satélite;
de cOmunicações; são unia potência nuclear e-dessa humildade.
Por isso é qUe não tolero, Sr. Presidente, essa jactância
nossa que não é futidada em nenhuma anãlise internacional. Tenho umas 12 ou 13 questões, Sr. President~ e ain~
da_algu_mas considerações de natureza estrutural. Uma
das minhas objeções ao atual sistema é que- o CONIN
piJ.ssou à supervisão, por assim dizer, do Ministério de
Comunicações, isso tainbém é ilegal. O CONIN é um órgão ·a.ssessorial da Pre~idên~a da República. Não podia
ser- transferido ou delegado ao Ministério de Ciênçia e
Tecnologia; é essencialmente um órgão interministerial e
é_g.bs!!Ida essa subordinação, Csse jurisdicionam~nto administrativo que lhe foi impostõ; por isso quait_dõ bouve
a votação do orçamento, eu impUgnei as verbas para o
CONJN, não porque as julgasse desnecessárias, porque
as vÇ:rbas estavam atribuídas ilegalinente ao Ministério_
de Oência e TecnOlogia. Essas verbas deviam ser transfe~
riâ~ para a Presidência da República, porque a Lei n9
7.232 estabeleceu que o CONIN é um órgão assessorial
do Presidente da República e não jurisdicionado ao Ministério de Ciência _e Tecnologia, mas isto é unia questão
de lana caprina, não é algo que tenha dignidade suficiente para nos ocupar.
Sr. Ministro, 'adio que o CQngré.Sso'Nacioriãl devia, se
pensasse bem, considerar uma profunCfa descortesia dois
pontos: o CongreSso Nacional, preferível dizer o Senado
- não poSso dizer pela Câmara - iecebeu o PLANIN
para ser votado 5 dias antes do término do aoo legislativa· e não o recebeu solitário e esplêndido para consideração luminosa e isolada; recebeu-o com um gigantesco
pacote fiscal, que poucos leram e ninguém:._ literalmente - ninguém entendeu. Simultaneamente, com esse pa·
cote fiscal, que tivemos que deglutir em 48 horas, veio o
PLANIN. É impossível, Sr. Ministro, esperar que esse
documento fo_s_se sequer lido, muito menos absof'llido pelos Senadores e quem disser que o leu e o entendeu, meticulosamente, a meu ver, não é um rigoroso amante da
verdade, porque sou dos mais diligentes e aplicados Senadores ~ ê uma vaidade que tenho - e, não consegui
_óeglutir os dois documentos de forma conveniente. E, fui
o único a Cõmentar ambos e'ni sllbstâOCia, St--:-Presidente,
isso ê falta de respeito para com o Congresso. Mas, não
roi aProvado o PLANIN np- Senado e o que faz o Governo? Emite um decreto concedendo incentivos. Isso é um
desrespeito ao Senado, uma das mat~rias sobre as quais
certamente, se debruçaria o Senado, seria, precisamente,
os incentivoS fis-caiS, tanto _rilajs quanto o Governo havia
imposto um paCote fiscal enorme, do qual esperava haurir 60 trHhões de cru~iros para ele, Governo Federal,
cobrir um défidt estimado - diria subestimado - de
211 trilhões de cruzeiros. O mínimo que a· Executivo deVeria "Caiei é encaminhar esse projeto de incentivos ao Senado,_ para ser apreciado c-onjuntamente- com o PLANIN, encarregando-se o Ex.ecutivo, na Exposição de
MOtivos, de expliCar qual seria o vazamento fiscal decori-ente dos incentivOs ao -PLANIN. Porque, Sr. Ministro,
V. Ex~ hâ de convir, Se õõs votii.inos 60 trilhões para o
Governo, para cobrir um dêficit de 211 .trilhões, causa·
nos espécie que, haja ou não--Qutro _banquete -de_ incentivos fisCais, que prove que o GoVerno não tinha, realmente, _necessidade dessa carga fiscal. Não houve nenhum
Câlculo apresentado jullto com o decreto de..incentivos,
vâri<is pessoaS tentaram fazer cálculós-.:...._ não é fãcil-os dados sao escassos, ma_S: numa estimatiV?--jornalística
do O Estado de S. Paulo indica que o vazamento potencial_ poderia ser da ordem de lO trilhões de cruzeiros, ou
seja, mais ode 15% da receita fiscal esperada do pacote fis_caJ. Outras análises __ digamos - mais técnicas e- relacionadas exclusivamente com a microeletrônica, indicam
que podia o vl:lzamento fiscal total da microeletrônica ser
estimado em 375 milhões de dólares, por volta de 5 trilhões de cruzeiros ou cruzados, ou seja, uma fatia muito
importante, quase 10% de todo o pacote fiscal.
Estou diiigindo à Mesa um requerimento de informaçÕes, para qUe o Ministério de Ciência e Tecnologia
nos informe, exatamente, qual é. o vazamento· esperado
d.e receita para cada tipo de incentivo fiscã.l? Valor estimado de incentivos à p~esquisa e desenvolvimento em di~
versos_segm~ntos da infqrmã!ica. Valor estimaQo dQS in-

cenÜvos à. formação e de~envolvi.mento dos. recursos humanos. Valores estimados dos incentivos à produção de
bens e serviços da informática, Valores os_timados dos in~
centivos ao software. Valores estimados d_os in~n_tivo_s
a_o -segmento_da microeletrônica. Este~ parece que consu~
mi ria 375 milhões de dólares. O v'alor estjmado dos abatimentos em_dobro da renda tributável da_ aquisição de
bens _da microeletrônica por empresas usuãrias. E, finalmente, que percentagens a soma das insenções de rebate
dos vários impostos representam em rendimentos esperados do pacote fiscal, e qual, conseqüentemente, seu impãc_to sobre o- d_é_ficit:
·
Há de se convir que, antes de respondidos esses quesitos, não devia ~ Senado, conscientemente, prosseguir na
_ apredação do PLANIN, porque estaria sancionando incentivos que -~:epresentam vazamento fiscal cuja dimensão não é.. apurada, e cuja relação custos benefícios, n_ão é
explicitada.
Passarei, agora, Sr. Presidente, às questões específicas
que gostaria de dirigir ao Ministro. Primeiro, qual õ número de processos que apartam à SEI e são por ela despachados, com relação à: impOrtação, pedidos de licença
de fabricação ~pedidos de tecnologia? Um cálculo que
fiz e-m- OUtubro ou novembro do ano passado indicava
que só em licença de iril.Portação o processamento equi~
valia a um processo a cada 4 segundos. Para imaginar o
grau de burocmtizaÇão que isso representa. Mas, isso era
só pedidos de licença de importação, não era o processa~
menta total. Ou aquilo era um operação de carimbagem
e_ pOrtanto, trata~se de uma superfetação burocrática ou
há ym número prodigioso de funcionários para dar
anáfisC-defaliiadã para esses diferentes processos. Aliâs, é
um"a coisa única no mundo. Em todo o mundo quando
se quer instalar uma fábrica escolhe-se a tecnologia,
escolhe·se o processo de fabricação, escolhe-se_os sócios
e ---arrisca...se o dinheiro. Aqui, não, arriSca-se o seu di~
nheiro, mas todo o resto tem que ser licenciado pelo Governo.
Segundo, um economista Classificaria o modelo brasileiro aos modelos abertos, o modelo americano, por
exemplo, dos países desenvolvidos, modelo aberto dos
pafses subdesenvolvidos, do Terceiro Mundo, como por
exemplo, como o de Cingapura, modelos obviamente
inadequados à realidade brasileira. Há os modelos semiabertos, como o modelo japonês no mundo desenvolvido, o modelo coreano no mundo subdesenvolvido. Hã
um outro modelo semi-aberto que é o mexicano, recente.

Com~-ê_- qtie se classíficarâ o modelo brasileíro? Acho
que é um modelo ultra fechado, porque nós temos três
proibições: nós proibimos a importação, que tem que ser
licenciada pelo burocrata, segundo critérios que só ele
conhece. Nós proibimos associações de capitaís; quer dizer, proibimos o ingresso de capitais praticamente, porque limitamos a participação"--forânea a 30% do capital
total, sendo isso o capital não votante- talvez haja uma
. exceç-ão no Caso de empresas de capital aberto, mas esse
. ê _illn_ pl-oblema a se definir legalmente, porque o
Decreto-Lei n~>-2.283 é inconStitucional. Nós proibimos
também, ou dificultamos, a absorção de tecnologia. Então, há três fechamentos. Há alguns países que se protegem contra o produto, mas deixam entrar o capital e a
. tecnQJogia; há outros que têm reservas _ao ingresso-de capitais, mas deixam entrar a tecnologia. O Brasil é o únic-o
-qu~ faz as _três çoisas: dificulla o Jngresso de capitais, dificulta o ingresso de tecnologia e, profbe o ingresso do
produto. Esta última argUição ê até a maiS-Compreensiva
de todas, porque afinal de contas, se nós proibíssemos o
ingresso do produto mas deixássemos que o produtor se
instalasse aqui, o produtor viria aqui prOduzir, geraria
emprego, geraria renda e se minimiZaria os males.·
Para indicar, Sr. Presidente, os convenientes do modelo aberto, gostaria de citar um exemplo: há uns 2 ou- 3
anos- antes da Lei de Informática- a Secretaria Especial de Informática, através da sua Subdivisão dC. Assunto Estratégico- um negócio assiin pomposo-Cscreveu
uma carta à firma Motorola, que desejava produzir circuitos_ integrados, proibindo~a de produzir. Não havia
nenhuma base legal ou constitucional, apenas proibiu de
prodUZir. O que aconteceu? Nós continuamoS soleneJl!ente importando Motorola, porque todos os computa-
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desenvolver nenhum atletismo teaiológ_ico ou criatividade lúdica especiaL
_
_
..
_·~
:-~QUe pretende fazer o_ Ministro_ em t!=nno (fe.software~
e5peroc_Que nã9 queira baixar um decreto-lei, persuadir o
17ç:_sidente Jo_s~ Sarney a usar esse nefando instrumento
da ditadura, um decreto-lei, quando a Lei de Informática
expressamente dispõe que haja uma lefC:special par_a softwa~; espc:::ro que não faça i~so Poi a~o JI0rmatívo; espero
que não faça isso por decreto.

dores da linha A pie se baseiam em tipos dúps Motorola.
Então, estamos alegremente importandQ chlps Motora~
la. ((Ue podiam estar sendo produzidos aqui no Brasil.
Importamo-los- para usar a C.'!pressão__castiçã Q-o melJ
amigo Jânío Quadros- por via de Iic:en~as da SEI, a '::ia

legal, pela rua Santa Efigênia, ou seja, pela via legal.
Importamo-los, citando podíamos produzi-los aqui._
A terceira pergunta, cu já menciof!Ci e o _Mini,stro rece~
berá por escrito detalhad~ente porque é um reql,!eri:mento de informações, se refere ao vazamento fiscal, em
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Não havendo qu-em queira fazer indagações, passo a
l?alavra ap _Sr. M~niStro, p~ra _responder- as argUições do
St:~a~or R?berto Çampos.

O SR. RENATO ARCHER -Quero agradCcer a
oportunidade que o Senado me proporciona -eu vim,
aqui, aliãs, ~~:tendendo à solicitação-· do Senado - para
fornecer informãções sobre o Plano-que está em discussãO nesta casa: FeliZmente, constato, que sobre o !Crerido Plano não há dúvida alguma. A longa exposição feita
pelo nobre Senador-Roberto Campos, nas manifestações
da sua inteligência e da sua cultura, versou sobre os mais
vãriados-assuntos, todos eles muito ilustrativos, po~m,.
não -abOrdaram realmente os problemas que me trouxeram aqui.
Eu teria muito praZei-...

--A ouira:-perguilta -é: -Sr. Presidente, com ha:se em -que_
Cóhsideração, foi dãdo um oligopólio na produção de
nliCroeletfônica, --de_ circuitos digitais integrados, não disCretoS, a três empresas,- CIDICOM, ITALCOM --e
EL'E.BRA? QUando -todos n6s sabemos que existe uma
ici antitn.tste que não foi revogada, e essa lei consid_era
delito penal a formação de grupos para_ ob~taculizar co:nSR.- ROB-ERTO CAMPOS-- Sr.-Ministro, peço
COrrCDcia. liso· é Uma viOlação -da lei antitruste, que ~
apenas um minuto para -dizer qUe tenhÕ um .subStitutiVo
Uma lei que regula genericamente relações comerciais e
a todo o PLANil'} .que _está submetido•••
inô.ustrials.
Q._ PLANIN, Sr. Ministro, Silencia tiunbêm sobre a
O "SR. RENATO ÀRCHER - ~ claro! Mas V. Ex•
Zona- Franca de Manaus. É um assunto que é objeto
não o leu todo, não é?
também de projetas aqúi no Congresso, definindo .claraO .iR~ ROBERTO CAMPOS- Eu não lí aqui, pormente as relações Com a Zona Franca de Manaus. As inque seriam cerca de 20, _Q_ãginas~ QueStiono todo o PLA--terPrei3.ÇõeS 'que-eStão sendo -dadas dos poderes do
NIN.
NINe por inferêncía da SEI~ me pai-~cem uma extr~po
lação juifdico~sentimentaL A Lei n<Jo 7.232 dá ao CONIN
O SR. RENATO ÀRcH.ER - Conhecemos a"·opio poder de opiilir sobre a concessão ·de incentivos, não
nião de V. Ex•, e ouviinos rePetido aqui o que V. Ex• tem
dá o poder de ca~celar incentivos. Nem hA nada na lei
dito por todos os meios:
quC vede uma iniciativa de desenvolvimento regional.
O que gostaria de dizer, inicialinen.te, é que não posso
Essa filosofia de que os incentivos para a infonriãtiéa deentrar na apreciãção do sistema de votação que foi adovem ser gcfãís para-tOdo Pais, significa -concentrar a intado para o projeto de lei g_u~ _se tr~nsformou na ~-ei de;:
formãtica onde ela já estã, quer dizer, -São PaUlo. Quem ê
Informática; Es_sa tarefaRãO me incumbe. Iõcumbe-me,
que iria, -em i&ualdade_ de condições - se os inceritivos
~como Ministro de um Governo que reSpeita o rCgimC dC..
da info_rmática-sãõ só aqueles- quem é que iria instalar:mocrátiCO-:;..
pretetldC restabel~r ()regime demo-Chegou-se a algum acordo para uma discrimi,nação de
se em Manaus, ·ou se for criado um distrito especial em
crátiCO no-Pais, cOnSolidá-lO-e faZê-lo respeitar- cum·
atribuições? Esse é um dos pontos fundamentais que esBelém, em Recife, (1odendo situar-se em São Paul~? Nin- _
prfi"integralmente uma lei que fo1 votada, pelo que estA
guém! Ninguém! O propósito ~dos incentivos regionais é
tão sendo abo-rdados numa das emendas submetidas ao
facilmente registrado; -e pdci que diz o Senador Roberto
dar_ alguma coisa a mais,_Então_, se queremo.s ter _inforPLANIN, uma emenda que atribui ao MinistêriQ das~
Campos, pela unanimidade da Câmaia e do Senado. O
mática em São Paulo, mas, ~ambém, em Manaus, deve~
Comunicações funções norma-tivas-de tecnologia. Mas,
feito de que não havia número no dia, como informa o
mos dar a Ma,naus alguma c.oisa ma~s .;to q~e se dá em
distribui as funções executivas entre os Ministérios comSenador...
São Paulo. _Tratar igualmente os desiguã.ls~-colocar numa
petentes, para evitar esse contínuo conflito jurisdiciqnal _
O SR. ROBERTO CAMPOS- O voto de Liderança
que está ocorrendo. __
pista de corrida um manco ,e um_ atl~t~., pa!ece:-me _um
nãõ é necessariamente unanimidade.
negócio inteirarile~te absurdo. _os i~centivos de info_rmãA outra pergunta, Sr. Ministro: pOr que V. Ex• confia
tica _tÇm que ser silperpostos aos incentivos regiOnais, e
tanto na reserva de mercado, _quando e_laj"á es_t~ em opeO SR. RENATO ARCH-ER - ~claro, e confesso aração praticamente hã 10 anos, e o Bra~il se atr!!_s_o_y_em
oão deles substitutivos, sob pena de concentra~os_o dev_ Ex~ que viV"íl6 anos nesta Casa, o bastante para saber
infoririâtíca.
- sinvolvlin~nt.o da iÕdústria de informátiCã"eln s·ãó Pàu:o significado do Voio-de_Liderança. Ma.s quçro assegurar
Lembra-se o Ministro que_outras indústrias cresceram
lo, um pouco no Río deJag_eiro~ um pouco no Rio Grana V. Ex• que não tendo sido ·consignado nenhum v~to
sem precisar desse adminículo. Toda eletrônica.de con~
de_do Sul condenando o No_rte e o ~o_rdeste, a um perpécontra, a Lei de Informática, mesmo que fosse aprovada
tuo jejum t.ecnológfco- certamente, nãO deve s~r $-~a __a - pOr -um voto apenã.S, seria uma Lei e deveria ser respeitasumo brasileiro é hoje bastante evoluída1 ~internacional
íntCnÇaOdO Min-istro que não seria de maneira alguma
mente competitiva e expOrta competitivamente, não tem
da - pelo m~?n6S_ é o que me incumbe fazer. A discorace_i_tãvel. ~ .. .
.
__
reserva de mercado. Porque com relação~ indústria de
-dância Oe v. Ex•-a reSPeito desse assunto é conhecida. A
Minha_ últirria pergunta, Sr. Presidente, ê sobre qual
mãquinas e ferramentas, tenios a Romi, temos Bardella,
longa exposição que V. Ex• fez sobre os seus motivos de
será a atitude da SEI, em relação ao acordo recém con~
temos Decline, que são produtores internacionalmente
crítiCa à lei, inclusive, sobre transferência de órgãos-de
cluído, entre !-1ffi granQ~ _grg.po empresarial brasileiro,
competivos, não têm reserva de mercado, têm proteção
um setor do Governo púã-Oiiiro, estes são problemasde mercado. Então, s-omos favoráveis a umã. proteção de
d-Os_ m·ài!> _cilpazes-, que~ deseja ingressar "I? Cl:lmPt? de- ~r_
como detennina a Constituição no seu artigo Sl~ítêm da
mercado_ e não reserva de mercado.
viçÕs de- irtfoi"Il1ática o Gi'upo _GERDÃU, e a IBM..
, competência privativa do Presidente da _Repúbli~,
Uma outra pergunta, Sr. Ministro. Eu gostaria de ciDado que o grupo G ERDA U, assim Corii.o os seus sóciOs
-~ransferir_órgãos de um M1n~stério para outro, ou de um
tar o exemplo da desnecessidade de reservas de mercado
se-submeteram a todas as exigências da Lei n'i' 7.232, fio
setor para -OlÍtro. ~ até consi~erado uma invasão da
como um instrumento industrial, um exemplo positivo e
se~ ~ para mim absurdo ~ art. 12.
competência dõ Pi-eside_nte da Repúb_lica,_ legislar sobre
um exemplo negativo. O exemplo positivo, seria o das
esse assunto. Há atê- umã v"ãliedade enorme de- acórdãos
Te~do esse novo grupamento, .cumprido os dispositinovelas de televisão . .O cinema nacional está cheio de be-dos váriõs tribunais a respeito deste ~ssunto .
.vos legais, qual será a atitude da SEI - a meu ver, não
nefícios, incentivos fiscais, favores,- exibição_ compu(~
devia nem pedir licença, simplesmente escrever uma carQtlãnto ao l;ioblema d~ incoDstitudonalidade da J~i, ~
sória, limitação de número de filmes estrangeiros exibita dizendo que cumpriu a lei, e caberia a SEI dizer_ que
um assunto que- como disse V. Ex•- está sub judlce, e
dos em cada sala; e a indústria raramente produz um
não cumpriu, se: fizesse. Mas, Ull]a vez que nós somos um
ag1..1ardaremos aqui pacientemente que os tribunais deci~
produto internacionalmente aceitáv_el. A in~ús_tria de no-_
- país--do alvará __:_-RCPública dos alvarás, República das
dam sobre este ássunto.
- vela de televisão não tem favor nenhuni; não tem reserva
Jicerrças, em que é preciso humildemente lamber os pés
OutrO _aspecto da~ expo~ição de V. Ex•, que me parece
de mercado, não tem subsídios, não tem obrigação com~
de um tecnocrata em Brasília - uma vez que é assim,
digno de uma pronta contestação, ~o de que apenas três
pulsória, e é um sucesso não só brasileiro cOmo mundial.
gostaria de saber, qual seria a atitude da SEI, face a esse
empresas de- microeletrônica estariam sendo as _únicas
O exemplo negativo é o da naveg~ção de_~bol!lgem. A
pedido de licença.
_
~
ben_~fi_ciãrias_dessa concessão de incentivos.
reserva de mercãdo foi criada por 15. João VI e repetida
Certamente, os 1.1-suários - e são numerosos -se conExistem dezesseis empresas que.são a Aegis, Abc-X·
em todas as ConstitUiÇões bi-a"ileiras desde essa época e é
siderarão felizes por terem um grupo brasileiro da mais
tal, Multitel_ Ele_trônica, Vértice, MC-Microcircuitos, Paesse perfeito desastre que todos ~a!J.ern()s.
alta categoria, e conhecedor dos produtos brasileiroSt inlitrônica, Heliodinâmica, ·TecnoW"ã.tts, Diocom, CH CirSr. Ministro, a-reserva de mercado faz com que nós regreSsando no campo d_os servi_ços. l_!]feJi~ente, Sr. Micuitos Híbridos, NPC Mkrocircuitos_, Projetas ~ Consul-definamos o. conceito de compedção. O Ministro da Fanistro, a criatura mais desprezada neste País, ê o usuário.
taria, VC-Varistores, Eletrônica e NortrõniC, al~m da
zenda fala, por exemplo, que hã competí~ão nacional.
~-gora, com o novo pacote _fiscal, o consumidor passou a
_ltaú, SID, Elebra. GÇ~staria de dizer a V. Ex• que nenhuSiin, hã comj)etiçãor TC:m aí 60, 70 ~mp_rt,::sas no se~r,
sér _um pou~o respeita4ç -:-: 9 çonsum.ido! do superinerma.,.
200 no todo, mas isso é uma competição tão excitante '
cido - não ainda, o _usl!ário da Inform_â!ica.
:·o SR_ RoBERTO CAMPOS.- CírcllitOs digitais irícomo aquela de um time que joga com a s~a própri_~r_e
o SR. PRF.sU,~TE ·(Milton-·.Cabral)- Eu perguntegrados não discretos ao que eu saiba são três. Numa
serva. Considera o Ministro eidtimte o espetâcul~ em
- tB.i-ià --se algum :dos.)rs~~ S~adores d~seja (azer .algyma
_ concorrência, çia SEl, o_u melhor, num edital foram hês
que um ti~e de futebol joga__coll-siio ~esmo'? N).o é UJll_a
cOnSulta; algurria indagaçã-o ao Sr. Ministro. (PaUsá.)
as classificadas.
competição excitante, não ê Uma competição capaz de

benefício- da informátiéa geral e dà micioeletrónica em-~

partícular. Eu desejaria ver_ coniparado -com ii valor do
'"pacote fiscal", .e os beneficias que daf adviriain.
A quarta pergunta, é ~úeSuinte: Sr. Jvfinistro, a Lei de
Informática nO seU artigo 24 determina a criação de distritos de exportação, que seriam indicados pelo Executivo e nominados pelo CongreSso: Era de se esperar que o
PLANIN, que_ é um documento_ executório da ~L~. ~'i'
7.232, indicasse os distritos de exportação. Mas, houve
um silêncio sepulcrlll, nada. _Apesar_ de ha~er no Senado
um projefó do eminente Senador Luiz Viana, que cria
quatro distritos de exportação: o de Salvador, de Recife,
de Fortaleza, Co de.São Luís do Maranhão, que acredito
que seja, aliás, a terra do ilustre Ministro.
.
A outra pergunta que eu desejaria fazer: qual é o Es~a
do das relações com o Ministêri_o das Comunicações?
Todos sabem que o programa de telefonia_estâ atrasado,
pelo atraso_ na concessão de licenças de importação de
componentes, que às vezes não são_ mais do que 2% ~o
valor do. produto, atrâs do licenciamento de componentes pela SEI. Isso não_ é dito por mim, n"!as pelo Ministro
das Comunicações, por vârios funcionários c;!.o Ministério das Comunicações, e é uma ·percepçã_o ge"ral, todos
estão sentindo a deterioração dos serviços telefónicOs.
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O S:R. R ENATO-A RCH ER - Trê:s classificãdas, mas

indústrias de produção de equipamentos. Os. inct;nti_y_os
que temos mencionado aqui são os que irão se dest:inaiã.
Sét9fe8 de eStrari"guJãmentO-d~- noSsa- ind4strli;~o\i-stij~
nhuma _espécie de incentiv_os. -_EsseS.:_ incentivos_ foiim
_ inTcf-Oeiêfrônlca~ ~90fiWai-e -e fOrrilãÇão de peisoal. O
criados pela Lei de Informãtkã.. Cabia ao CONIN_ ~Sta,
_ IJ!~S'~c[atl].~ que nos· chega é o -~_a hiexistên~a de pes~
belecer os ·critêrioS para a concessão' desses incentivOS.
soai capaz, formado nos vários ~rlívefs e- é eXã.tamenfe
Assim foi feito, eilviado à Câmara, na Câmara aprovado
para onâe estarrios- destinando" os recursoS.
por unanimidade,. De; forma qtie compreendo perfeita-Eu_ trouxe_ aqui dados recentes a rCspeito deS§e problemente que a isso se oponha o nohre Senador Robr:rto
ma do crescimento dos inVeSfimento"S são dados do BanCampOs; mas adrõ.íto, e .esperõ que o Senado, como fez a
co C.eJJtrat Mostram que os investimentOs americanos,
Câmara, aprove este plano que é abSolutamente essen---em t98t, rias vái1ãs áreas de atividad_es riõ_B_rasll a_tirigicial para que se possa, inclusive, partir para as etapas- de
ram 478 mílhões de dólares e investiram 7,6 milhões de
implementação dessa lei. Tenho, como dísse o Sen~dor ·.9cllú5s""!:ÚÚlJea. j1~__W1ot:fuá;íca.. _ EJ?il~J:~s2;:g~ ir\yêS!_i_rp~~=-
ali, hoje, -a mãior ãdmiração pelos resultadOs obtidos
tos atnerieànos cãíram no geral para _388 milhões de
pela Lei de Informática.
--~dólares~ subiram na âi"ea da infoimátiCa para 13,2 miEm 1975, quando ela nasceu, diz o_ Senador que ela
lhões de dólares. Em 1983, oS- investinümtos ameriçanos
nasceu rle fato, em 1975 com o Conselho d.~ D_ese_nvolvi_caíram para 383 milhões de dólares e jâ se -elevaram a 30
m~nto, o CDE, qUe ein face- das difiCuldSdes d-e balariço
-milhões -de_dólares na ârea da informática.
cresciCoamercial e de balanço de pagamento, eStabeleceu e in~
mento nesses três anos de 98,7% no setor de informática
cluiu na relação de muitos itens _a impoitação de compuenquanto os investimentos totãíS caJa"!ll 10~5~. ~ ..
tadores, em 1975. Mas, de fato só em 1977 é que se oo~
Posso afirmar que, hoje, grandes empresas americinas
meça realmente de alguma forma a se estabel~r um
apresentam projetas ao Ministério, oíerecerldo investicontrole sobre a -importação especifica de computadores
mentos em pr-oporção que nunca fizeram rio Brasil projee partes. e se começa a esboçar uma política de informátoS.que estão em exame na Secretaria Geral de Infonnática. ~ a partir de 1977 que os primeiros sinais de algUma
tig~. e §ão d~ g_rande dimensão.
~=
__
ativídade ordenada nesse se_tor se inicia-m. Nesse instante
O crescimento da importação de grandes computadono País existiam riOve empresas de informãtica, 6 empre-r~ continuou livremeiite._ As_ dificuldades encontradas
sas estrangeiras, três emp-resas nacioriais. As õ emPres_âs
surgiram agora, iinpostas pelas restrições do próprio
estrangeiras eram detentoras de 98,2~ de. todo o me~Ca:.
rnerc~ado,_do próprio g9verno~ameri_can_o g_ue_~tá imdo no País. As trM empresas naCionais tinham 1,8% e
pondo às empresas exportadoras a exigênCia de uma
esse mercado__ nacional andava em tomo d~ 200 milhões
_série de garantias que nós não temos condições de dar.
de_dólares. Oito _anos depois; em 85, o mercado fu_terno
- QuantÕ aô problema aqui mencionado da _telc~fonia, a
de informãtica é-~da ordem de 2 bilhões dç dólares.__ As
que o nobre Senador Roberto Çampos se referiu, não
empresas nacionais, que naquele temp'? er3m~ ap_enasposso assegurar que esteja atrasado o Plano Nacional.de
três, hoje são 2:47, das -~74 empresas cadastradas até o dia
Telefonia por culpa dos controles estabele<;:idgs. Ent
6 de dezembro _de 1985 em relação disponível para exa..
_1984, a·SIE aprovou importações do setor no valor de
me. Para uma indústria qUe cresCeu nesSa--proPorção e
-8,1 mífhões de -dólares para as três empresas niultinacioque passou a ocupar mais de 50% do merca~o nacíonal,
nais que detêm o controle de toda a comunicação no
quando tinha 1,8% hâ 8 anos, este é um cres~erit.o·q~e.
Pais.
apesar de ser como diz o Senador R.oberto Campos, o
Em f985!_jã no· período de existência do ~i~istério da
crescimento dos pequenos, é grande.,
Çiência·~ 'TOOnolog~a, forani coitcedid~ 30,8 milhões de
061ares
-em importãçõeS dessas três empresas dtadas.
O SR. ROBERTO CAMJ'OS....:: V. E>• poderia nos
_A_PéfiaS- hos trêS- p_riineirClS meSeS- d_este- ariõ jã- fo~ain
dar alguns dados sobre a evolução mundial... _ _ -~
_!iuiorizado~ ___I O, 7 milhões -de .-dOtares em ~I?_Õrta~es ao
OSR. RENATO ARCHEB.- J?eç~a"V. Ex•~"'dir~ito
Minlstéiio das Corii.unicações, ·o Que certiinlente aSsegude fazer a minha' exposição.
ra-Um ritnlô de crescimento que atem!~ _as quotas estabe~
leêidãs. Na 1-eãlidade, as d1ficu1dadCS Q.ue nós tínhamoS
O SR. PRESIDENT!l (Milton Cabral) - Com
com o Ministério nesse setOf decorriam de uma outra sicença, _Sr. Ministro, ·eu gostaria de pedir a col~bo~ação
tuação.
do nobre Senador, porque regimentalmente temos de
O art. i3 da Lei de Informãtica "estal;>etece a_ õbrigat<?aguar.d-ªr a.resposta do Sr. Ministro. DepoiS y.-Ex• usa'rá
~ed_ade p~~a qu~ tod~ as empr~as que ins~alem equipaa palavra.
·
-~!!Otos.~ilo País ~~vulgu~ITl o c6digq de interfaciã.mento
p_~b quê~éS~e'S· equ1Paffienios ..:.:.... d""essas' fri!S"·tmpresas
O SR. RENATO ARCH-ER-- -Gma-indi.ísiríã-~Uê
ffillfllnãcioiiâis -possam ser interligados a equipamencresceu nesta proporção merece realmente umã"ã.pl-etos de produção nacional OU de outra_ o_rigem qualquer,
ciação. Basta dizer que discordo do nobre Senador Rointerl_igado~ a ~se sistemãt p~iii não f~cilitar a manuberto Campos, nas acusações que forani feitas; (J_tiãndo o
tetiÇão do monopólio que essas três empresas têm no
Presidente Reagan afinriou que o Brasil tinha adotado
Páís.
-práticas desleais de comércio ria ârea da lrifórmàtica. Hã
no documento 1l afirmativa de qUe aS emPresas -america~
A-Cxi.B:ência estabelecida na Lei;- para ser cumprida,
nas no Brasil cresceram 15%, neste pérfo·do, enquanto as
p~ecisaria que o CONIN estabelecesse um critério- de di~
empresas brasileiras cresceram 30%~ Eu chania-da ·a
vi.dgáção desse código de lnterfaciãmento. Na reunião
atenção para esse aspecto, pois,- mi ·realidade, o que se es~
do CONIN, em setembro, nomeou-se uma comissão-que
tava dizendo é Cj_ue as empresas estra~geiras de informã~
afii1~1 regulamelitou Q art. --23. da Lei, e tornou obrigatica no Brasil cresceram muito mais do que a economia
i?riO, Como inanda a lei, ·que se forneça ess~ código de
'brasileira, porque no período citado a economia brasilei~
ii1teffaeiamento~ "Esse procedimento ê adotado na Êurora cresceu' menos I% ou menoS 3%. QUer di~r. e~quãnto
pa. No Mercado Comum Europeu, todas as empreSas
fi economia- brasileira entrava na-recessão, as empresas
qUe instalam os seus equip~mentos são obrigadas a foramericanas no Pafs cresCíam- 15%. ~ claro que somos pe-necer os có di~gos de interfaciamento. Aqui,
quenos, mas c-onseguimos chegar ao ponto que estamos
priVilegiando-se do fato de que o CONIN ainda não tihoje- majOiítários na õçupãÇão do nosso-própriO mer..
nl'f:l regu1ãme-ntaao,- fornecido os critérios, pretendeu~se
cado, não pode ser importante, mas é extremamerite neeStabelecer uma maneira de evitar que isso a-contecesse.
cessâtTo- pS.ra (j_ueo País, realmente, se valha desse instru~
Isso h_Qje estâ regulamentado _e, de fato, todas as ·empre~
mento fundamental que é a informática, para que· se pos-o
_s~s qUe_arifigam~ilte se ~savam a forileCer esse código,
sa desenvolver em qualquer tipo de setor. ~ --submeteram-se a essas exig8ncias, e então cessaram, baAbrir mão da ·reserva· de mercado, hoje, seria festabesicamente, as difiêuldades que existiam publicamente en~
lecer a situação :interior em que aS empresas iriternacio~
tre Ci Ministério da CiênCil! ~Tecnologia e o Minístério
nais dominavam na proporção de 98% para 1,8% como
das Comutiicãções quanto à aplicação da Lei.
mencionei aqui. Essa Lei de Informâticâ trouXe b-enefí~
Uma das indiCações mais-curiosas e in~esSã.ntes, pãra
cios ao setor da indústria de equipamentos, sem qual~
mostrar que as empresas estrangeiraS de informática não
quer espécie de incentivo alé hoje. Mãis do gl)e"_ issO, nos
têrill!i()~ivOS.~(Q_~elxas da Lei de Irif~rmâ~Jc~~ eã d~ que
incentivos aqui mencionados não estã_o coniemplad3.s as
entre 1974 a 1978, portanto no perfãd:o anterior à exis~
temos 17 empi:'C:sas, aliâs, nessa ârea.de atividades.
~
Ag9ra nenhuma empresa ainda foi ~eneficiáTia·em=ne.;- -

um·

li:

tência da lei, a- balançã. comercial dessas empresas era neg3.liva ein 86 -milhões de- dólares e o balanço de paga meti.~
enl f69 mirtiões de dólares. No período de 1979 a
1983,-"t(balat"tÇã Comer.cial apresenta saldo positivo de
38_7 irillhões de-â:ólares, e o balanço de pagamento-saldo
dê-239 milhões de dólares. AliãS, logo· que nóS assUmimos" o MinistériO, encOntramoS- uma intimãção parã
comparecer ao GATT, para um frlendly talk com os
arrie_d<:anàs a respeito da legislação de informátiCá:-- ~

_ (o

---

--

- ---

-

Es~a

obrigação de discutir a legislação de informática
no-GAIT-nãó-existia. Atendendo a um apelo do Ministro do Exterior, o Miri:istêrio da Ciência- e Tecnologia,
·juntamente Com funcionárioS do Itamaraty, compareceu
a essa reunião. No tratado do GA Tl: hã um artigo_ es~
pecífico que autoriza os países estabelecerem reservã de
mercado, por tempo certo, para a indústria nãscente.
ApreSentarilos= OS dados, mostrarido que enquantO a eco.. noffiiá brãSileifa creScia 'negativamente, as" empreSas
. _'-;ainei-ib~_rias~ç_p~~Ce:"am 15%.-Que as empresas americanas
efam deficifã'ríãs, antes da legislação e hoje são altanlente- SuPeiivitáflas. Diante desses fatos fomos re_c_o_nh_e_c_idos como legais diarite dos nossos compromissos internaciolla!S no-Tratado do GATT do -qual somos signa~
tãrios e os Estados Unidos, também. Por essa razão é
_ que, recentemellte quando o Presidente Reagan denun~
dou _o Brasil, novamente, jâ depois desse encontro do
GATT comparecemos, por insistente convite americaito,
a _uma reunião--em Caracas, outra vez, nuni"a delegação
d-o ItalnaiatY, e do Ministério da Ciênciã =e TecnolÕgia.
Lá reafirmamo-s-as nossas posições. Outra vCZ, foi reconhecido ·que, apesar da inconformidade americana ·c-om a
nOssa Jegislação;·ela se enquadrava dentro dos nossos
compromissos internacionais.
----

-Me~ o que se possa alegar, como diz o Senador: Ro..
berta_Campos, que_ a nossa reserva de mercado propicia
o atraso do setor de info-rmática, gostaria de dizer aos
Srs. que não consigo acompanhar o raciocínio do Sena..
dor a esse respeito. A cada dia que se passa, o que temos
visto é_a instalação de nQvas indústrias, o avanço e a conquista -tecnológica sobre o processo de desenvolvimento.
Não~faleí, em nenhum momento, na palavra autonomia
t€cno16gica. Falei em autonomia decisória. Ao contrãrí~. aChO qUe nenhum país, coino diz o-Senador Robertõ~CamPOs~Pode ter autonotÍJ.ia tecnológica. A tecno~
log;ia voc_ê adquire permanente~ente, você desenvolve
pernameri:temente, e é preciso que haja um conhecimento
básico para saber que tecnologia desenvolver, que tecno~
logia buscar, que tecnologia comprar. Este· País, a partir
do insta~te em que passou à intimidade do processo de
produçãõ nO setor de informática, passou a ganhar a capacidade de criar projetas que pennitem aumentar a ecori6itiiCidade da nossa indústria, em vários setOres, com
equipamentos desenvolvidos no Pais. Já hã algumas empresas fabricando robôs no Brasil, como resulta~o de
uma concorrência feita ern-1984, antes da minha entrada.
Rep"itõ qtie não tive-quãfqUei participação-nem na formulação, nem na votação da lei de informática, e quan--do assumi o MinistériO aPenas cumpri a" ni.inha obrigação de procurar defendê-la. Hoje sou umâ pessoa absolutamente convicta de que ela interessa profundamente ao desenvolvimento do País, no setor cientffico, no setOr tecnológico, no setor industrial e no setor social.
QUet"ôoh:afirri1á1 "aOs SrS. que faço issO sim nenhuma paiXãO: Dc_:cl~rou isto pelo convencimento dos números e
das empresãs- que sou obrigado a ver e _a visitar. Principalmente, pela afirmação- das empresas estrangeiras, pelas quais diariamente sou procuradO, todas elas, tanto
IBM cOiriO BU:rroughs cOmo a Olivetti,-de todas as origenS~ que recebo permanentemente, e com as quais tenho
mantido pennanente dif!logo de que são os-grandes beneficiários da expansão da indústría da informática no
BrasiL E ê claro que temos, a respeito delas, as limitações
que n-os ImPõe a Lei- qUe não foram crf3das por mim,
mas que estão na Lei. E se o Senador Roberto Campos
c9ns"egui~ cOnvencer os seus Pares no Congresso-a mOdificai- a lei; poder_~ ficar certo que se for a:té o limite do
meu cOnVencimento, eu esta·rei lá para cumprir a lei.
Agora,~ cO,'?pletamente_inadimissível que-eu posSa pre. terlder, -ãtravés de arfífícios, burlar o espírito- dessa lei,
que atende; na fuinha opinião, ao interesse nacional.
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Quanto ao requerimento-de informação de V. Ex• eu
estarei pronto a responder tãO-pronto O receba, e poderei, inclusive, mandar a V. Ex' os dados a respeito desses
assuntos a que me referi aqui.
Mas era isso, Sr:._ Presidente ..

um decrésCimõ de preço mundial. Aliás, hoje, Uln com~ - -BraSil e posição majoritária da einpresi brasileira, emputador PC IBM já_estâ a inil seisce-ntos dólares e espera
presa estatal EM BRAER. O projeto foi rejeitado, está
_que chegue ao .fim do ano com mil dólares.
-.instalado em XANGAI, onde os chineses se contentaA Coreia, ·por exerilplo, é um grande exportador de
- ram com 50%. Chama-se Fax Burroughs-XangarCorpo. _,=.. ··computadores, é um grande sucesso no mercado hoje euration, o que significa que ã China está tendo acesso a
ropeu e ametican:o,-é--0 líder Edgedda Day Urr que é um
instrumentoS de contrOle- dti processo industrial rii.uito
o SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)_ Antes de faculta r a palavra, queria avisar aos Srs. -Senadores, a toêmu\0 e competidor da IBM, cerca tle 40% mais barato e
· -m-ais ãf:talizad'?s gue o nosso.
dos os Srs. que assiStem esta reunião, que nós deveremos
de qualidade aceitável. Apenas em 5 meses venderam :50
Sr. Ministro, há usuários brasileiros que estão criando
encerrá-la às 12 e 15 minutOs, O _Sr. Ministro tem commil computadores pessoais coreanos nos Estados Unicompanhias nos Estados Unidos, porque é mais fácil inpremissas assumidos. O SeD-aàor Roberto CampOs teve
dos.
formatizar os seUs equipãfuentos mecânicos, a pãrtir dã
oportunidade de, durante40 minutos, fãzer as sua:s indaVê, Sr. Mirlistro;-que a velocid-ade de-desenvolvimen~Q
. _base ameiicami, do qUe _!!azê-los para tentar fabricã-los
gações. Então, eu faria um apelo a S. Ex' para que agora
em países que a dota-ram o sistema aberto é muito inaior. _
·
aqui taiS sãO- as re~triçõe'S_.
use mais 10 rriinutos -para cOinpletar a sua intervenção
Estou cansad_Q_de_ ver computadores brasileirOs que, se
nesta reunião.
--- -_abertos, revelam placas de circuito integiados de Taiwari
O Sr. -MiniStrO deve_ saber de dclls casos de empresários
Muito_obrigado.
-=e da Coréia.___- _ - :- __ ---- _
que foi"3m Óbrig3:doS-a criar Coffipanliias lá, exportam
0 SR. ROBERTO CAMPOS~- Novamente 0 MinisNote-se_ que no caso da Corêia é tudo iniciativa priva- - e(Juipamentos Sem os-:-controles numéricos para lâ
d
- h
f
t ·s
instalâ-los pelos embaraços-que a SEI causa a seleção li~
tro parece obsecado por duas c_oisas. PrimeirO, a lei dos
a, nao ouve avores governamen ai ·
vre do prociidlmentO ffidUStrlal rOais adequado.
É imp~~sf~el a~alisar o ~xemplo brasileii;o, O chamado
pequenos números, e em segundo uma visão setorial do
problema, O Ministro se abStênl-de fazer-comparações
espetacular Cresciffiento brasileirO, se ilão-Se analisar o
U Sr, IYiiilistrO disse qU.e_tado esse progresso foi iealiinternacionais COm Outros paises erii- desenvolvimento,
esp-~_tacu[ar creSCiin_entq que ocorreu em outraS pafteS do
--~ado sem incentívos. Então; por que os incentivos se a
que adotaram diferentes modelos de informática~ Se se
_ mu-itdo, iríamos cair na telltação_ da yisão p_uramente seindústrTa]á _ê competitiva, se evolui tanto sem os incentivos, estamõs de aCordo não vamos atiVãr os incentivos,
debruçasse sobre a experiência Tn1irnaciõiml verifiCaria - teria!.
-- porquieles roUharrl Teceita ao Governo ·que é insufícíennesses país~s um crescimento mUito mais ·vigoroso que -o ú SR: RENA TO AR CHER - Senador, eu -gostãria
te_ sequer para cobrir o déficit.
nosso.
de dai a v. E-:rt, uffi 'Ci_ada que tinha trazido, ffias não citaTõmemos o caso da Escócia~ uma província da lli.glado. Estou aqui Com õS dados sobre o crescimento da interra, que Iniciou curiõsãmente-suap01ítica -de estímUlo à
O SR. RENATO ARCH:ER. -_ Só-U:m esclarecirrlento
dústria da inform-ática erii vários pafses,· def5 a !f4. NoS
informática em 1975, coincidentemente_com a fundação
ã rrlais sobre o que foi colocado na primeira fase tias inEstudos Unidos, o cr~cimento foi de 25%, o Japão foi
da CAPRE no Brasil. Qual é o panorama atual? A índúsd.ag<!_ções_
do Senador R:?flerto Campq_s _que não me refe22
e
-oBrasil
30~37,
Alemanha
tria brasileira- diz o Ministro=- ocupa 25"mil traban.
lhadores; e a indústria-esCocesa;-dados do ano passado,
Quanto à exportação de bens de infonilátíCa, ã- nossa éA previsã·o de 375_milhões de d9larçs de vazamento ou
40 mil. O Brasil não é conhecidõ nOs nl!:rcados internaainda muitO pequena, maS temos um mercado_internQa _
de incentivo·s, nós gostaríamos muito Que foSse verdadeicionais coino exportador de produtos microelctrônicos,
oCupar. A informâiica nãO é apenas uma atiYidademerara,
porque seria proporcional aos investimentos que os
quer dizer, não atingiu proeza de eficiência internacíõnal
inente industrial, nem tampouco apenas uma ativ'idade
empresários estivess_em fazendo. Infelizmente, os dados
para iSso._A Escócia, a maiOr expor1ãdora de miCroele- -econôrriiCã~- ela é fefrãménta absolutamente essencial_
estimados por nós, e terei -Oportii.niCiade de responder
trônica para a Europa, também a maíor exportadora de
para todas as. formas de atividade e nós precisamos ter
j~so no-pedido de ir! formação _de V. Ex•, situam-se, no sepersonal computers IBM para o Cofitinente Europeu.
intimidade e conhecê-la em profúndidad_e.:: ter de mí_croeletrônica em iorno d~ 100 milhões de dólaExistem lâ também 200 e pollca·s indústrias, 238, criadas
Hoje, posso dizer a V. Ex.', há 250 mil computadores
a partir da instalação do programa de apoio à informátires em 5-ailos. Nos gostaríamos imensanienie ·;re ·aÜrlgir
instalados no País, há um parque inâustrial avaliido em
ca, que é um programa provínCiãl, isso não inclui o proesse número a que V. EX• se refedu.
:1 bilhões ~e 500 mlfhões de dólares, em _dezembio de 85.
grama de Cambridge e outras áreas inglesas. Se seccio- -Muito obrig~do ao Sr. Presidente e aos Srs. Senado- "
.
.
'
-ACho _qUe esses dados são suficientes-para esclarecer a
res.
nâssemos no tempo esses dois ex.enÍplos verifical-eri:ios
---::-V~ Ex• que, __de fãto, a política de informática que V. Ex•
que o progresso lá foi muito mãior.- Estive agora na Co_O SR. ROBERTO CAMPOS- Quando o.Sr.Minis- .
- não apóia-;- não i proVa e não gosta, tem, entretanto, proréia, Sr. Ministro. QUal o panorama? A_Corêia exp-orta
- -tro se refere às comparlhias de circuito- integrado está duzido .os resultados que estimámos süficientes -e _que
mais de I bilhão de dólares de produtos de informática.
contando
~om não_ apenas circuitos integrados e com
a-chamos que implementar essa política no telnpo certO ...
A Córéia é produtora e exportadora de memórías, circUi- uma variedade enorTiie Cle prOdutos (iriaudívCl) não espe-tos integrados de memória dinâmiCã a-K-RAM, RAM
O 'SR. ROBERTO CAMPOS~ V.-Ex• obviamente - cifiCarriente da indústria de informática, destinados a teAccess Memory de 64, K-RAM - que a Europa produz
não é usuário, não deve ter falado com usuários que so- lcvis_9r!!s, eleVadores e outros aparelhos mecânhcos. Porem pequena escala - produz e exporta 256 K-RAM frem na Carne a neCessidade de comprar eCj.UipamentoS
que dentro dos circuitos integrados para a indústria de
coisa que a Europa Se absteve de fazer, porque achou
antigos a preços altos~
infç.rmáti.ca_a SEI llcencióu 3 produto'res.
que não chegaria a tempo de participar da corrida tecno.;
--~

lógica. Só existem "trêS paíseS que piriduzem ess_e tipO de
produto, esse chip, que são: Estados Unidos, Japão e
Coréia dO -Sul. Isso tudo feito pela iniciativa privada,
Produz-se, só em uma fábrica, a única que visitei, pelo
menos uma outra grande fábrica, a Gold Star produz :5
milhões de peçanl.e 64 K-RÃM por mês, e :5 milhões de
peças, de 256 K-RAM por mês. A e:lCportação coreana é
quase que o total da produção brasileira, c_om_ a diferença, que -o Ministro fala em 2 milhõeS de dólares, ele
fala em 2 milhões de dólares a preços internos. Se ele falasse a preços internacionais, p-rova.;•elmente teria quereduzir isso a 1/3, porque os equipamentos brasileiros são
vendidos a preços substancialmente mais altos, tem havido um decréscimo de preço no Brasil, mas tem havido

~-

EstiVe'i"am aqui-durante as discussões precedentes a lei,
O SR. RENATO-ARCHER -Infelizmente fiCaria -a
3 grandes empresários brasileiros, Cel. Osiris Silva da
minha palavra _contra a de V. Ex•, mas mandarei depois
EMBRAER; O Sr. Gerdal e _o Sr._Whitaker,_da ENG Eo registrQ_dessas empresas,
SA, todos eles protestaram contra a rigidez que_:estava
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabra[)- QUero agrâ.entffi.Q-ilegalmente; pOrque foi ªnterior_ a lei; sen_dQ_prati-_
_ cadupela SEI e_ o Cel. Osjris citou urri exemplO cunPsO:- a- - .::decer a presença do Sr~ Ministro Renato-Archer que hoje
lt!ve_ que cãncelar vãrios conlpromiSsos imPortantes, Jâ
- empresa Fax Burroughs quis se associar 2: e_mpresª COf!-:ãsSurriiâOs anteriormente,_ p~ra- estar presente aqui,
tiÇ11ada pela EMBRAER ENGEMATIC :Para produçãode controle de processo industrial. Após longa negoAgradeço a presença dos SrS. Senadores, dos Srs. jorCiação, presidida pelo Cel. Osiris Silva, a EN GEMA TIC
nalistas e todos os demais fuiiciOnáríos do Senado a esta
conseguiu condições de associação" extremamente fã:Voreu~ião que esPero tenha cÕntr_ibufdo para que os ~Srs.
ráveis, transferênCia da tecnologia sem royaldes, reserva
-_- Senadores possam votar mais conscientemente õ PLAde todo o mercado ]atino-americano, enyio de 12 enge~
-NIN.
nheiros e técnicos para criar facilidades de pesquisas_no
Muito obrigado a todos. _
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!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Requerimento
- N"' 96/86, de autoria do Sr. Senador Jos6 Fragelli e outros Srs. Senadores, de homenagem de pesar
pelo falecimento do Senador Aderbal Jurema. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Passos Pôrto,
Humberto Lucena, Amaral Peixoto, Marcondes Gadelha, Cid Sampaio, Gastão Müller, Helvídio Nunes
e Murilo Badaró, tendo o Sr. Presidente se associado
às homenagens prestadas.
1.2.2- Comunicações da Presidência
-

DesigriaÇão do Sr. Senador Nivaldo Machado

para representar o Senado nos funerais do Senador
Aderbal Jurema.
-Convocação _de sessãO extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.3- ENCERRAMENTO
2- ATA DA69• SESSÃO, EM lO DE MAIO DE
1986

2.1-ABERTVRA

- Projeto de Lei do Senado n' 105/86, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, assegurando ao empregado que exerce substituição por
mais de noventa dias o direito a continuar percebendo a diferença a ela correspondente.

Executivo a abrir ao Ministério da Agricultura o crédito especial até o limite de CrS 54.528.466.000 (cinquenta e quatro bilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta e sds mil cruzeiros),
para os fins que especifica. Dlscussio adiada para o
dia 19-6-86, nos termoS-do -Requerimento n' 99/86.

_-Projeto de Lei do Senado nl' 106/86, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe
sobre a contagem do tempo de serviço no meio rural
para fins de aposentadoria dos segurados do INPS.

- Projeto de- Lei da Câmara n' 217/85 (n"
6.970f85, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre o resgate
de quotas dos Fundos Fiscais criadOs Pelo Decretolei nl' 157, de }9 de fevereiro de 1967. Aprovado. Ã
sanção.

2.2.3-_ Requerimentos
- NY 97/86, de-autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do
Projeto de Lei do Senado nl' 80/84, que altera dispositivo da ConsoHdãçãa das Leis do Trabalho, com
vistas a limitar em 40 horas semanais a jornada de
trabalho.

-=

N~' 98j86, de autoria do Senador Jutahy Maga~
lhães, solicitando tramitação conjunta dos Projetas
de Lei do Senado n% 78/85, 145 e 152, de 1984.

2.2.4- Comunicação da Presidência
Recebimento das Mensagensn~'s 119 e 120, de 1986
(n"'s 154 e 155/86, na origem), pelas quais o Senhor
Presidente da República solicita autorização para
que as Prefeituras Municipais de Babaçufândia (GO)
e Juína (MT) possam contratar operações de crédito,
para os fins que especificam.

2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Mensagens do Presidente da República

N9 121/86 (n"' 153/86, Iúio origenlj,-fCSiituiÕdo au, tógrafos de projeto de lei sancionado.

N• 122 e n• 123/86 (n% 158 e I59/86, na origem),
de agradecimento de comunicações.
2.2.2 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n"' 104/86, de a.utoria
do Senador Alfredo Campos, que institui o pagamento de indenização aos Municípios que tiverem. áreas
de seus territórios iiümdadas pclas;:âgtiãs de -reservatórios destinados à produção de energia elêtrica e cria
o ~·Fundo de Desenvolvimento dos Municípios Inundados".

2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de
' Lei da Câmara n"' 74/85 (n~'
3.362/84, na Casa de origem), que dá nova redaçào
no--art. 14 do Decreto-lei n"' 538, de 7 de julho de
J9S1, qUe organizi.J.o-cóil-selho Nacional do Petróleo,
d_elinc suas afribuiçàes e dá outras providências.
Aprovado. À sancão.

-Projeto de Lei do Senado n~' 101/85, que altera
dispositivo -da Lei"n"' 3.529, de 13 de janeiro de 1959,
que disciplina a aposcnt'!-doria _especia( dos jornalistas profissionais, para o tini de estabelecer que as mu~
lheres, exercentes dessa atlvidade, possam aposentarse após vinte e cinco anos de tempo de serviço. Apro·
vado, em primeiro turno.
2.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO- IV Encontro Nacional do DIAP - Departamento Intersindical de- Assessoria Pã.riamen-tar.
SENADOR ALFREDO CAMPOS entre Brasil e Portugal.

Relações

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Amparo
ao idoso.
2.3.2 - Designaçio da Ordem do Dia da próxima
sessão

2.4- ENCERRAMENTO
3-ATOS DO PRFSIDENTE DO SENADO
FEDERAL
NYs 175/85 e 19 e 45, di:d986 (republicação)

-Projeto de Lei da Câmara n"' 190/85 (n~'
5.3.89/85, na Casa de origem), que estende ao_s servidores da justiça do trabalho as disposições do art. 39,
e seu parágrafo únicO, da Lei n9 7.299, de 14 de
marçu de 1985. Aprovado. Ã sanção.

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

-Projeto de Lei da Câmara n~' 194/85 (nY
6.202/85, na Casa de origem), que autoriza o Poder

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Ata da 68"-_ Sessão, em 20 de maio de 1986
4~

Sessão LegislativaQrdinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS,-A.CBitM-SE PRESENTES OSSRS. SENADORES:
,
Eunice- Michiles- Raimundo Parente- Gaivão Modesto - Odacir_ Soares - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes- Alexandre Costa- João Castelo- Américo
de Souza ~_A_I_b_e:r_to Silva- Helvfdio Nunes- Cesar
Cais - José Lins- Virgflio Távora - Moacyr Duarte
- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Cid
SampaiO- Guilherme Palmeira- Luiz CavalcanteLourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior- João Calmon.- _Moacyr DõiiJlaAmaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddadltamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo CamposBenedito Ferreira- Gastão MUller- Roberto Campos
-José Fragelli - Marcelo Miranda- Saldanha Derzi
-Álvaro Dias- Jaison Barreto- Ivan Bona to- Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli ~Octávio Cardoso.
O SR. PRESU>E,NTE (José Fragelli)-:- A lista de presença ac:usa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. HaM
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a p_roteçào de Deus, iniciamos noSSos-trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será- feita Pelo
-Sr. J9MSecretário.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 96, de 1986
Pelo falecimento do Senador_Aderbal Jurem a requeremos, na forma regimental e de acordo com as tradições
da Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado de Pernambuco;
c:) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1986. -José Fiftgelli
- Aloysio Chaves- Joio Calmon- Luiz CavalcanteMoacyr D~;tlla - Helvídio Nunes - Nelson Carneiro Humberto Lucena- Passos Pôrto- Lomanto JúniorGastio Müller - José Lins - Marc:ondes Gadelha Cid Sampaio
O SR. PRESIDENTE (José Fn~gelli) -:- 0 requerimento lido depende de votação, em cujo en.caminh.amenM
to poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o
desejarem.
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.

Concedo a

O SR. PASSOS PÓRTO (PMDB- SE. Para encaminhar a votação. Sem revisãO do. orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Esta legislatura, daquelas das mais longas e difíceis da
vida política brasileira, entre as suas singularidades,
destaca-se â de, ao longo dos seus anos e já agora na agonia dos seus últimos dias, ter perdido dos seus quadros as
figur~s mais importantes da história política contemporânea brasileira.
Teríamos, Sr. Presidente, de ressaltar daqueles que
aqui chegaram em 1979, pelo menos três: Petrônio Por~
tella, Tancredo Neves e_o representante de A lagoas, Ar~
non de Mel! o. Teotônio Vilela seria o quarto,_cgm tantos
outros, como Dinarte Mariz e outros Senadores que, ao
longo desses oito anos, tombaram no exercício do seu
mandato ou em plena atívidade política em nosso País.
Ontem, Sr. Presidente, o Senado foi surpreendidO com
o desaparecimento desse eminente paraibano e pernambucano por adoção. Aderbal Jurema, grande figura de
jornalista, de poeta, de escritor, de advogado, de acadêmico e de político.
Conheci-o, Sr. Presidente, em 1951, quando ele era Secretário do Ministro João Cleofas, Ministro da Agricultura do Presidente Vargas, e eu representava a Bahia na
Reunião Algodoeira do Nordeste. Ele era então um jovem intelectual de Pernambuco, professor, a serviço daquele grande Ministro JoãQ Cleofas, num da:s instantes
mais difíceis da eC-onomia algodoeira nordestina, quando
assessorava o Ministério, numa das reunião mais eminentes que tivemos em Campina Grande, em Natal, em
Fortaleza e no Recife. A partir daí, Sr. Presidente, passei
a conhecer e me aproximar de Aderbal Jurema. Juntos
chega.mos à Câmara dos Deputados, em 1959. Aquele
parlamentar tranqUilo, equilibrado, aquele homem qu.e
sabia viver no poder, viver no poder mas sem usâ-lo, Vi·
ver no poder a serviço das grandes causas, sobretudo as
causas da educação e da vida nordestina.
Gostaria, Sr. Presidente., nesta tarde, em nome do meu
Estado, de trazer àquele grande companheiro desaparecido já nó final desta legislatura, as nossas_homenagens
àquele grande homem que sonhou nos sobrados do Reei~
fe, àquele cultor das letras, àquele amigo de todos nós e
que vai deixar nesta Casa uma página, sem dúvida alguma, inolvidável, à grande cul_t_ura que ele representou do
povo nordestino.
-Era õ- que ·eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESID~TE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- P8. Para
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
__
O COngresso Nacional est-á de lutO cOrO o inesperado
falecimento _do Senador Ad_erbal Jurem a, sem dúvida al-

guma, personalidade marcante do cenário político nacio~
nal, com grande projeção na política pernambucana.
O Senador Aderbal Jurem a foi um dos mais eficierites
-colaboradores da Nova República, Lembro-me bem
como um dos artífices da Aliança Democrática, pela minhii-condição de Líder do PMDB no Senado, da permanente preocupação daquele inolvidável pernambucano e
brasileiro, cm nos unirmos a nível nacional, PMDB e a
grande dissidência do PDS que formou o Partido da
Frente Liberal, para implodirmos o Colégio Eleitoral, e
"elegermos Tãiicredo- Neves e José Sarney para- a Presidência e V ice-Presidência da República.
Foram noites indormidas em Brasília, em que nós,
num verdadeiro mutírão cívico, agíamos no sentido de
concretizarmos aquela grande vitória que obteve, como
todos sabem, um imenso respaldo popular em todo o
Brasil, e foi o limiar da plenitude democrática que, aoS
poucos, foi nos chegando com as várias_ rru~didas tomadas pelo Governo José Sarney, no plano político institucional.
Companheiro do Senador Aderba_l Jurem a nas hostee
do ex-PD.S, fui seu colega na Câmara dos Deputados
desde o Palácio Tiradentes, e aprendi a admirá-lo pelo
seu espírito público, pela sua combatividade, pela su:::.
constante preocupação com os problemas brasileiros, e.
particularmente, com a educação.
: ·ser·que o-Senador Aderbal Jurema, no seu íntimo,
sempre teve o grande desejo de ser Ministro da Educaçãc
e Cultura. Quantas vezes me confidenciou esse se,u sonho
que, infelizmente, não chegou a se transformar em realidade, dado que, de uma hora para.outra, quando ninguém esperava, veio a notícia do seu desapareci.rnento
objetivo.
.
Tenho certeza, Sr. Presidente e Srs. Senadores,.de qu~
a falta .do Senador Aderbal Jurema não apenas no Sena~
do Federal, mas também no Congresso, na política nacional, e, mais ainda, na política pernambucana, serJI
permancn_temente sentida com profunda saudade, nãc
apenas pelo homem público que ele era, inatacável porque nunca se ouviu falar mal da sua honorabilidade, pois
tínhamos nele um perfeito homem de bem; era uma vocação politica definida e, por que não dizer, inata.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, falo neste instante em
meu nome pessoal, pela certeza que outros companhei-
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ros do PMDB também sobre ele se pronunciara, mas
falo também como seu conterrâneo, pois õ- Senador
Aderba/ Jurcma, embora eleito por Pernambuco, como
todos sabem, era nascido em João Pessoa, Capital do
meu Estado. E nós, parai banas, tínhamos um ciúme pelo
fato de ele ter emigrado politicamente para Pernambuco,

mas aplaudíamos de longe o seu sucesso como homem
público, as suas eleições sucessivas para a ~âmara dos
Deputados e a sua eleição para o Senado da República.
A trajetória do Senador Aderbal Jurema é conhecida
de todo o povo brasileiro. Professor, advogado e jornalista, esse era o seu perfil profissional. Bacharel em Direi-

to pelu Faculdade de Direito do Recife, lice,Jciou-se em
Economia e também em Administração Escolar e Educação Comparada.

Sócio-fundador da Associação de Imprensa de Pernambuco, ex~rcdutor do Jornal do Commercio do Recife,
colaborador do CorreioBraziliense,do Diário de Pf'~am
buco, do Jornal do Commercio de Recife e do Diário de
Notícias do Rio de Janeiro. Diretor do Serviço de Formação Agrícola do Ministério da Agricultura, Secretário
do Ministro da Agricultura, Secretário da Educação e
Cultura dos Governos Etelvina Lins e Cordeiro de Farias, Deputado nas legislaturas de 58 a 62, 62 a 66, 66 a
70, 70 a 74 e 74 a 78. Membro do Conselho da Fundação
Educacional de Brasília. Na Câmara dos Deputados foi
vice-Presidente da Comissão de Educação e Cultura,
Presidente da Comissão de Orçamento, Presidente da
Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional,
Vice-Líder da Maioria, 1~-Vice.Presidente da Mesa, Presidente de várias Comissões Parlamentares de Iri<iúérito,
membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, Secretário Extraordinário do Governo Moura Cavalcante.
Em 1978, foi eleito Senador pelo Colégi0-Eleit_or2l, tomando posse em fevereiro de 1979. No Senado, fazia
parte das Comissões de Constituição e Justiça, Educação
e Cultura e Relações Exteriores.
Esses os. principais dados biogrâficos do nosso homenageado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deíxo, assim nestas palavras, registrado, nos nossos Anais, o imenso pesar que
sinto neste instante, como parai bano, diante da morte do
Senador Aderb2l Jurem a, pesar que nào é só -meu; inã.s
também do PMDB, e, sem dúvida alguma, de todo o Senado da República.
Por isso mesmo, neste instante, transmitimos desta tribuna a sua esposa, aos seus filhos, netos e demais fami, li ares, ao Governo do Estado de Pe~~ambu~o, ao Presidente Nacional do Partido da Frente Libera!, de cuja
Bancada era Vice-Líder nesta Cisa, ao Presidente José
Sarney as nossas mais sentidas condolências com os nossos votos a Deus para que o receba na sua misericórdia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José fragelli) - Concedo
palavra ao eminente Senador Amaral Peixoto.

a

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Para encaminhar votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.. Senadores:
Havia pedido ao Vice-Líder, Senador Moacyr Duarte,
para que falasse em nome do nosso Partido na ausência
do Líder Murilo Badaró, mas S. Ex• achou que devia ser
eu, não só por ser o Presidente do Partido, como também pela longa convivência que tive com o Senador Jurema, que viesse interpretar o sentimento de todos nós,
iá também expresso pelo Senador Passos Pôrto e pelo Senador Humberto Lucena.
Realmente, o Senador Aderbal Jurema foi um homem
::JUe conquistou, pela sua inteligência, pela sua cultura,
~elo seu trato fácit, a todos nós. Longos anos S. Ex• aqui
passou e conseguiu a admiração e o respeito de todos
nós. Na sua passagem pela Câmara dos Deputados, o
mesmo havia conseguido.
Muito já se falou sobreS. Ex• e vai falar-se ainda. Ainda na sessão solene que vamos realizar oportunamente,
~- Ex• será louvado. Só quero neste instante registrar um
tato que talvez a muitos tenha passado despercebido,
•!las que comprova a sua grande acuidade política, a sua
:apacidade de homem de entendimento, de homem aberio ao diálogo. Quando o Presidente João Figueiredo re,,eteu ao Congresso a emenda constitucional convocanio a Assembléia Nacional ConstitUinte, S. Ex• foi o rela~or. Não era uma posição fácil, porciUe as medidas, as
•repostas as mais diversas, as mais conflitantes, forãm

apresentadas, e S. Exf, com habilidade extraordinária,
Contentou a grande maioria. E se_ a emenda não tivesse
sidu,.em má hora., aliás, retirada, S. Ex~ teria conseguido
a aprovação do seu substitutivo pelo Congresso Nacioilal.
V.ou dar somente um detalhe que parecia a princípio
impossível: um grupo, com grande afinidade pelo Parlameritõ;-no Cjual eu me ínCluo, apresentou emenda nesse
sentido. Pensávamos que S. Ex~ iria reagir, entretanto,
com surpresa para nós, S. Ex~ compreendeu que aquela
serf~ uma graríde soi_ução para a fase dificil que o Brasil
atravessava e concordou em dar o parecer favorável. Naquela noite, estava convocada uma reunião na residência
do Ministro Leitão de Abreu, com as presenças do Senador Nelson Carneiro, do Líder Nelson Marchezan e eu,
para-acertãrmos os pontos finais da emenda que seria
aprovada. Mas, infelizmente, convenceram o Presidente
João figue"iredo que tudo seria recusado, que não haveria número, que era uma situação caótica que se aproxirriàva;e~S-:-Ex• r'etiroii a emenda. Cito este for para mostrar como Aderbal Jurema era um homem compreensível, aberto, um homem capaz de receber idéias que até
há pouco não eram dele, mas que S. Ex• as incorporou
ao seu relatório, ao seu parecer que estava pronto para
apreSertt:ü'. Osenado; e Pernambuco perdem uma grande ·ngura, literato, jurista, professor, homem de cultura,
Aderbal Jurema era, sobretudo, um bom político: sério,
honesto e dignificava-a nossa classe. Quando se fala tão
mal dos políticos, citar o nome de S. Ex• é engrandecer a
todos nós.
Associo-me, e estou certo de que todo o meu Partido,
às homenugens que vamos prestar à memória de.Aderbal
Jy_r!'!ma.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Para
a encaminhar votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nobres Srs. Senadores:
Se política é uma arte de induzir mudanças, poucos se
igualaram a Aderbal Jurema na eficácia social do seu
mister público. Em cada passo da sua lúcida trajetória,
em .toda,o; as fases da sua brilhante e intensa carreira, vamos observar um comprometimento essencial, um compromentimento que diríamos existencial com a causa da
transformação do indivíduo e do meio social onde ele se
integra. A começar do seu ofício mais corrente, aquele
-·em que S. Ex~ se desvelou todo, em que S. Ex~ se dedicou
coni compUlsivo -ainor, ·que é a causa da educação. Aderbal Jurem a era basicamente um educador e tinha a educação como o instrumento mais decisiVo- de mudanças,
de _modificação estrutural do País, porque incidia sobre a
sua razão de ser o seu sujeito e-O -seu objeto de desenvolvimento e de progresso que são os seus recursos humanos.
Foi educador em toda a linha e em toda a extensão,
como diretor de um colégio humilde no bairro da Mada1ena, em Recife, que S. Ex~ fechou quando o aumento
das anuidades impedia aos estudantes mais pobres o
acesso aos bancos escolares. Foi educador como Secretário de Eduçação, foi educador como revisor-geral da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ainda nos anos
60, e foi educador, levado quase à paixão, como integrante do Conselho da Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade. Era como se fosse um sócio, um parrneer dessa cruzada exemplar, conduzida por Felipe Thia.go, a que S. Ex•, Aderbal Jurema, empresta a colaboração mais extremadat. impulsionava e escorava nos Iu- g<rres inclinadoo. Sabia Aderbai Jurema que a perspectiva de um País, de uma Região ou de um Estado, não depende do seu estoque de capital em dado momento, mas
da_ qualida_de dos seus recursos humanos. Por isso, durante toda a sua vida pública, o tema da educação, o
tema da transformação do espíritO, o tema da elevação
da capacidade de aspirar e de construir da sociedade foi
quase uma obsessão, mas comprometido estava Aderbal
Jurema, também, com as mudanças enquanto parlamentar,_ enquanto político propriamente dito,
caracterizando-se, quase sempre, pela inQuietação, pela
b.usc:a -~e-· ~aídas fundamentais que resolvessem graves
problemas do País, num gesto, num ãtimo, num lance,
~um ~forço total_~o Congresso Nacional. E vamos encõriffar Aderbal.Jur~a preocupa.do com a questão in~
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gente da casa própria, tendo sido S. Ex• um dos autores
da lei que criou o Bunco Nacional da Habitação.

Sr.' Presidente,_ esse é apenas um exemplo das muitas
outras grandes causas em que Aberbal Jurema, como
parlamentar, esteve literalmente envolvido e absorvido
no afã de promover aquilo que era o leitmotiv, aquilo
que era o elemento dominante da sua carreira, que era a
ânsia de transformação, a ânsia de indução para que a
sociedade encontrasse os meios e modos para promover
o seu próprio progresso, o seu próprio desenvolvimento.
O Sr.Moacyr D~arte- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. MARCONIJES GADELHA O Sr. Moacyr

Ouço V. Ex•

Duarte~

Nobre Senador Marcondes
Gadelha, conheci o Senador Aderbal Jurema quando
servia no gabinete do então e saudoso Ministro João
Cleofas, e sempre estive ligado a S. Ex~ pelas estranhas
compulsões do bem-querer; pelas afinidades eletivas e
pelo poder e pelo fascínio que exercia sobre nós a sua
personalídade marcante e rica de seiva espiritual e a cu~
jos mistérios todoS..nOs nos rendemos. Sociólogo, escri~
tor, poeta, ensaísta, era, em verdade, um humanista na
acepção da palavra; um analista político arguto e atual e
com uma inescondível vocação de pedagogo. Era, sobretudo, um mestre e um professor; capaz de cair e de selevantar, capaz de receber injustiças sem se maldizer, ca~
paz de fazer o bem e receber em troco o mal; infenso a
quaisquer maledicências, quando as recebia seguia sere~
no e impãvido o seu itinerário. Coração de menino numa
mente adulta. Deus o levou do nosso convívio, mas onde
se encontra, estará, certamente, cuidando dos passari·
nhos que enfeitam as imagens e os cromos de anjos. A ele
e a sua família a nossa profunda tristeza de perdê-lo.
O SR. MARCONDES GADELHA- Muito obriga·
do a V. Ex~, nobreSenàdor Moácyr Duarte, Muitoobri·
gado, particularmente, por essa imagem muito feliz que
V. Ex' traçou de Aderbal Jurem a, ao associá-lo com os
p2.ssaririfios de Deus, retratando a delicadeza, a pureza,
a reli dão de intenções e comprometimento à distância
com a obra de Deus, traço marcante da personalidade de
Aderbal Jurema.
Em todos os misteres, em todos os oficias, em todos os
foros por .onde passou, Aderbal Jurema transmitia essa
honestidade, essa pureza e transparência de seus valores.
V. Ex• disse bem: ele foi, basicamente, wn pedagogo,
enquanto professor primário, enquanto professor de ginásio e enquanto professor universitário na Faculdade
de Direüo e na Faculdade de Filosofia. Foi também um
pedagogo pelo seu exemplo como político e como parlamentar, porque aprendemos, nobre Senador Moacyr
Duarte, pelos seus grandes gestos e pelas suas ações fecundas a riqueza da existência de Aberbal Jurema.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Marcondes Gadelha?
O SR. MARCONDES GADELHA honra, nobre Senador Lomanto 'Júnior.

Com muita

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador, esta Casa se
enche mais uma vez de profunda tristeza. Nesses quase
oito anos de vida parlamentar tivemos vários momentos
como çste. O falecimento de Aderbal Jurema atingiu, comoveu e fez sofrer todo este Senado. Era um homem que
só sabia fazer amizade; afável, tinha sempre uma palavra
de carinho e a feto para com os colegas. Nos seus memoráveis discursos, revelava a sua cultura, o seu talento e
era, sobretudo, um humanista. Quando o nobre Senador
pelo Rio Grande do Norte, Moacyr Duarte, lembrou das
aves do céu e dos passarinhos de Deus, recordei~me que
Aderbal Jurem a era um aficcionado dos pássaros; adorava ouvir o cântico dos curiós, que era um dos seus hobbies, e uma das suas predileções. t dificil nós .convivermos aqui com esta lacuna aberta; é uma lacuna,.eu diria
impreenchível pelas qualidades, pelo conjunto de a~ribu
tos que ornavam a sua personalidade. Gostaria de fazer
um discurso, de falar mais sobre Aderbal jurem a; enfim,
de _externar aqui toda a nossa convivência durante estes
anos, mas preferi aproveitar o brilhante e c_omovido pronunciamento de V. Ex•, conterrâneo deAderbal Jurema.
Aderbal Jurema foi nascido na Floresta da Paraíba,_ mas
fOrtransplantado para Pernambuco. S. Ex' amava a Paraiba, mas tinha um afeto especial, diria mesmo que idola~rava Pernambuco. Viveu para a polftica, sem
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descurar-se da vida cultural. Sua vida foi plena de realizações. Adcrbal Jurema foi um homem que viveu intensam(:!nte, pensando no seu próximo, amando o seu próximo, servindo ao seu próximo, fazendo da política a arte
de ajudar ao outro e neta muito aprendeu a cultivar este
amor, este mandamento tão importante que é o "amai
ao próximo como a vós mesmos".:S. Ex• exercítOU eSse
mandamento em todos os cargos que exerceu: no Executivo, na Secrctai"iã de Educação; na Câmara dos Deputados onde: eu tive o privilégio de tê-lO como cOlega; e aqui

no Senado, onde nós vivemos a. nossa amiz_açle com mui-

to mais intensidade. Peço que esse aparte seja inserido no
brilho.mte pronunciamento de V. Ex• e que meu senti~
mento e minha palavra de saudade cheguem até a sua
família. Simbolicumente deposito uma flor - Aderbal
também amava as flores- no sjmb.olismo Qa: minh.a .Sau:
dade, na sua sepultura, e acredito que represento, ilessa
hor~. todo o povo do meu Est_ado que tinha por ele uma
grande admiração. Acredito, também, que fãlú enfiiOme
de todos os Senadores que não puderam falar ou que
aqui não tiveram para falar, porque todos estão ímbuí~
dos do mesmo sentimento. Este Senado, tenho absoluta
cert~;:za, está vivendo um dia de grand~ tristeza e de pro~
funda saudade. Nós, que acreditamos que esta vida é
passageira, de que há uma vida eterna, definitiVa, pedimos a D_eus_, _aQQc_u_s todo poderoso, que receba Aderbal
e que S. Ex• tenha as mesm&s alegrias e maiores ainda,
porque S. Ex~ as merece. na outra vida~ do que teve e S.
Ex' viveu intensamente a vida terrestre. Muito obrigado.

O SR. MARCONDES GADEL!lA ...,. AcoJ.ho, agra·
decido, o aparte de V. 'Ex•, nobi-c Senador lomanto Júnior, que tntduziu toda a consternação desta Casa, todo
o sofrimento dos Pares de Aderbal Jurem a com o seu desaparecimento. Sei que esta emoção lhe toca fundo, porque V. Ex~ foi um dos que mais privaram na intimidade
com Adcrbal Jurcma, que era quase um irmão siamês,
que o c-onhecia de perto, que_ o amava como innã.o, c·om
todos os laços de fraternidade que esta palavra possa en~
volver. V. Ex• trouxe a palavra dos companheiros de todos os Estados e, em especial, da sua Bahia, e ainda nos
trouxe uma lembrança que lhe agradeço, quando ressalta
que Aderbal Jurem a era um paraibano. Nã_o_o tin_ha feito
ainda por mOdéstia, nobre Senador Lomanto Júnior,
tanto nos honra o fato dt:: Aderbal ter nascido na Par~í~
ba, de ali ter recebido as suas primeiras luzes. Di_v}dimos,
repurtimos o seu-vulto com Pernambuco, afinal de_con~
tas Paraíba e Pernambuco são duas faces dç uma rne;:;ma
moeda, são duas metades deJ..Im mesmo continente_e_spi~
rituaL Mas nos desvanece a lembrança, aqui trazida, e o
meu povo que ainda há pouco perdeu um dos se_us mais
ilustres representantes, o Deputado Ernany Satyn>, hoje,
também se enc.Qn_tra compungido e contrito com a-perda
de Aderbal Jurema.
A família Jurem a é um dos troncos mais saudáveis de
onde jorra, de onde emana a criação espiritual e política
do meu Estado. O irmãO de Aderbal Jurema, Ab_~_anJq
Jurem a, foi um dos fundadores da moderna política parai bana, foi Ministro da Justiça de João G_o_u_I_ar:t.... Golpeado em 1964, teve a dignidade na dignidade do exílio.
O culto à liberdade, o irredentismo que verri desde-osJuremas que participaram de Revolução de 1824 no meu
Estudo.
Ouço V. Ex~. nobre Senador Aloyisio Chaves.
O Sr. Aloysio Chaves - Ilustre Senador Marcondes
Gaddha, no momento em que V. Ex.•, nesta Casa, pran~
teia a memória- do nosso inolvidável colega, Senador
Aderbal Jurem a, cumpre não apenas um dever de amizade, mas de lídima justiÇa-em ressaltar uma das face_tas
mais notáveis da personalidade desse grande homem
público brasileiro. Realmente, a morte veçgastou _esta
instituição, -o Senado, no~ últimos sete anos, desfalcando
de homens públicos da estirpe de Aderba( Jurem a, como
que a repetir, num cant6chào, para todos nós, a adver~
tência de que as glórias do mundo são passageiras. Mas,
para nós, pura esta Casa, para seus Anais, para a posteri~
dadc, para a Paraíba, para Pernambuco, ficam o exem~
pio c a obra_el(.traordinária desse grande homem. Edl!_ca~
dor, pedagogo moderno, com domínio sobre os temas
mais atuais da educação brasileira, conforme tive oportunidade de constat~r na nossa convivência-estreita durante esses anos, literato de grande talento e de rara sensibilidade que externou na poesia e sobretudo na crítica;
na crítica literária que fez durante muitos anos com raro
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brilho, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Brasília,
membro da Academia BrasHiense de Letras e _da Acade-mia Pernambucana de Letras, Aderbal Jurema eni também um político que primava pela correção das suas atitud!!.'i, pelu sua lealdade, pelo seu alto esplrito público,
qualídades _que tive a oportunidade de constatar, de
apreCiai, quando durante muitos anos participamos,
nestu Casa, do Colégio de Vice-lfçier~s_d!:LMaioria,_e, depois, como Líder da Maioria, da qual ele (oi ~mbém um
V ice-Líder atuante, dedicado, leal e competente, privando da sua_ amizade pessoal, da sua Conviv~ncia quase
diária, de uma maneira íntima, fraterna.
A notícia do seu falecimento feriu~r:ne profundamente
quando ontem dela tive conhecimento,
Desejo, portanto, associar~me ao pronunciamento de
V. Ex~. ao seu discurso, como Senador ~e~como um homem ilustre da Paraíba, para deixar registrado o meu
profundo pesar, do meu Estado e da Bancada do meu
Estado, pelo desaparecimento desse grande Senador,
desse gr<J.ndc parai bano e pernambucano, desse extraordinário homem público que serviu com competência,
zelo c honra inexcedível ao seu Estado e no Congresso
Brasileiro.

O SR. MARCONDES GADEL!lA- Obrigado a V.
nobre Senador Aloysio Chave~. Veja como estamos
todos comungando do mesmo sentimento e perfilhados à
~!lesma lmagt!m e à mesma memóiia de Aderbal Jurem a.
Tanto que V. Ex~ já antecipa uma outra TãCeta do espírito inquieto de Aderbaf Jurema, o seu relevante papel na
.criaç_ào lite:~áriu; _como poeta, romancista, contista, his~
toríádOi, cronista, estudioso de problemas sociais e também crítico literário. Eu diria que, mais uma vez, como
escritor ou como jornalista, o que movia Aderbal Jurema era a ânsia de renovação e de Tran_sformB.ção. Tanto
que nesse :Jspecto, o Senador Aderbal Jurema iniciou-se
muito moço e já nos bancos acadêmicqs, e ainda como
estudante, era fundador de uma revista !iter~ria que agiu
como uma espécie de fermento na massa entre a intelec-tualidade pernambucana já instigada pela Semana de
Arte Moderna de 1922.
Em 1933, Aderbaf Jurema publicou o seu primeiro ftvro de poemas com OdoricoTa_vares, '_'26 Poemas EscritOS-a Quatro Mãos'; era o título, e desde entãõ-iiào parou
_d_e j_orr'!-_r <l;q~el~ manancial criativo e novas C?br~s se sucederam. E tivemos, já em 1935, um tràbã!Iio -que ainda
boje é foilte de estudos, sobre as" Insu_r_r~i_çõe_s Negras_no
Bra~il''. Em seguida "O Sentido daC_çloniz;ação PortugUMa no Brasil", ein _1942; "Provinciana_s", ~in 1948; "O
Sobrado na Paisagem Recifense·~.- em, 19)2; "Poetas e
Romancistas do Nosso Telllpo",_ em 1953, e assim por
diante, nobre Senador Aloysfo Chaves, numa sucessão
de trabalhos do mais fino lavor até o último dia da sua
vida. Não parou de escrever, não parou de trab~lhar,
não parou de produzir um só momento Aderbal Jurema,
esse nosso dileto, fraterno amigo -que hoje pranteamos.
Ex~,

O Sr. Nelson Carneiro- Perlnite V. Ex~ um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA - Ouço V. Ex•,
nobre Senador Nelson· CarneirO.
O Sr. Nelson Carneiro- A esses títulos que V. Ex'
acaba de referir, vale ajuntar o de folclorista. Ele foi realmente um homem preocupado com os problemas do foi~
clore., e participou de todas as campanhas iniciadas e reali~:adas nesse País, no seu Estado e na Bahia, Mas eu querin, .como Membro da Academia Brasiliense de Letras,
lembrar o Presidente da Academiu Brasiliense de Letras.
O homem ativo, dedicado e debruçado sobre aquela
Casa que; graças a ele, conseguiu obter uma sede e mais
do que isso, conseguiu preencht":r todas as cadeiras exis~
tentes através de renhidos pleitos. A personalidade de
Aderbal Jurcma cst~ intimamente ligad~ à_história literária ~c_ B_rasilia, inclusive, atra~és das publicações da
Academia Brasi_liense de Letras que CfC organizou e levou a cabo. E uma grande perda para toda intelectualidade brusileira e, cm especial, para, além da pernambucana e d<! paraibanu, a intelectualidade brasiliense.
O SR. MARCONDES GADEL!lA- V. Ex• lembra
c.oni mUífã~ propi-iedad_ê CSta vinC).Il~ção _de Ao?erbàl Jurema à paisagem cultural de Brasília. Lembrada também a
tHulo de curiosidad~, nobre_Seilador Ne:!s~m Carneiro,
que 9 Senádor Aderbãl Jllref!l~ escreveu,"'-senão me recordo, ainda nos idos de 1928, uma obra çle ficção ém
que _ele imaginava uma cidade no Planalto Central. do
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País, que era precisamente a Capital, e este trabalho é
todo e!~ marcado de figurações de visionãrio, em que ele
de alguma forma enxergava, através do tempo, o papel
transcendental, aglutinador c polarizador que essa C!dade_cxcrccria sobre a civilização brasileira. t um dado curioso a ser pesquisado e que me foi relatado pessoalmente pelo próprio Aderbal Jurem a.
O Sr.-carlos Cbiarelli- Permite V,

Ex~

um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço V. Ex•.
ernin_en_tç J.~çier Carlos Chiarelli.
.O Sr. Carlos Chiarelli - Ilustre Presidente, meu caro
Senador Març:onde~ Gadelha, V. Ex~ fala não apenas
por si, o que já seria muito, o suficiente e o bastante, mas
f~---ª· n~t_a hora, çm nome da nossa Bancada, da Bancadà de Adcrbui Ju-rerlla, da Bancada que teve nele uma de
suas fig_uras mais expressivas, um companheiro dos mais
solitários c uma inteligência das mafs percuciente.<>. Aderbal Jurema, cuja ausência na cadeira vazia que sempre
ocupou, nos traz um momento de angústia, de reflexão e
de verdadeiro depoimento da transitoriedade da vida e
daS fes_jjonsabilidade.<> tão iitterinas com as quais nos
comprometemos tantas vezes, com tanta paixão e com
tanta emoção. Aderbal Jurcma foi um poHtico na pleni~
tude, quer quando Deputado, quer quando Senador,
quer quando exercente de funções administrativas. Foi
!lffi_pSJJ!tj_eç__!la plenitude, como aqui jã: se disse, através
do depoimento de tantos que com ele conviveram e que
gu<J.rdam dele, de maneira muito clara, a melhor das
kn~b_mnç_as_e os mais íntimos e afetuosos vfnculos. Mas,
afora a conotação, a marca, o timbre político da sua vida, humem de luta, homem da palavra fácil e empolgado, adjctiva.do, orador incandescente, ele conseguia reunir a isso a tranqUilidade descritiva do literato, do homem de letras, a sensibilidade do a(tista que nunca o
abandonou c que ele cultivou de uma maneira muito
simbólica com a condição de político. Ao lado dessa figura bivalente do político e do literato, Adcrbal Jurema
foi sempre o jurista, o conhecedor dos meandros do Direito, o estudioso dos textos e dos conceitos constitucio~
nais, o que sempre fez com notável pertinência e com indiscutível agudeza. Ao jurista, ao político, ao literato, s.:
somava, ne.<>sa figura multifacética e poliédrica, um ou
tro detalhe: a sua enorme animação e_ a sua capacidad.~
energética, que nascia dos seus sentimentos humanos.:
dos seus princípios de solidariedade, de dedicar-se a umÇ<.Ltl!i~ à. qual se vinculou de maneira tão íntima e ao me:::
mo to:;:mpo de maneira tão pública, que foi a Campanh
Nacional dos Educandários GratuitoS, de que foi sem
p-re, de certa maneira, a força motriz, 'impulsio-nador
líder vanguardeiro, ao lado de outros companheiros no::.
sos aqui da Casa, como o Senador Alfredo Campos, ,
Senador José Uns, para ficar só nestas citações. Assiw
ao homem de sentimento comunitário e solidarista, ao li
lera to, ao político, ao jurista, nós rendemos hoje as hc
menagens que não nascem do detalhe do protocolo, nt::•
são imposições do trespasse e da saudade; são registro
objetivos e merecidos, de respeito, de apreço e dejustiç~
Sentimos falta e nesta tarde já começamos a sentir falt:
de Aderbal Jurema, nosso companheiro, acima das lir.
de:; fronteiriÇas c- transitórias das divergêriicas part:
dárias, sentimos falta da sua inquietUde, da sua criativ=
da de, do seu gosto pela vida pública. Ele era plenament
um Senador, um político, um homem vocacionado
causa pública, e todos nós o sabemos. Por isto, neste di
em que Pernambuco está a pranteá-lo c a Paraíba está
chorá~ lo, o Brasil perde uma figura expressiva do seu P'
trimônio e de grandes lideranças. E o Senado, meu ilrx
trc Senador Marcondes Gadclha, que fala em nome d
nossa Bancada, a Bancada de Aderbal Jurema, da qv:
ele foi, e repito, um dos expoentes mais significativos,
dc<.:ano como o chamei sempre, uma espécie de patrono
conselheiro, nossa Bancada se entristece, lamenta e dim
nui na dime:nsão humana que tanto a tinha Aderbal Jr_.
rema. Recolha por isso o nosso depoimento, não com
Líder do_ Bancada, mas como mais um dos amigos, de
admiradores e daqueles, como brasileiro, que sente a fa
ta que jâ nos faz a grande figura humana e a extraord
núria'fíguru política de Aderbal Jurema.
.~0

SR. 1\!ARÇONDES GADELHA - V. Ex• tr'
eminente Líder Carlos Chiardli, um depoimento impo
tantíssimo, rcpa<>sado de conhecimento do seu colega, •
seu liderado Aderbal Jurema e repassado, também, •

Maio de 1986

.,. DIÁRIO

mais funda emoção. Um depoimento que arremata, mas
não encerra, as imagens que procuramos traçar 'dessa
personalidade tão múltipla, tão diversificada, que era o

nome do PMDB, com a licença do Senador Alfredo
Campos,-prcsto as nossas homenagens ao Senador Aderbal Jurcma, f<Jzendo votos de que no Oriente Eterno S.
Ex~ tenha a p<lZ que bem merece. (Muito bem!)

nosso colega Aderbal Jurema. Mas há nessa diversidade

uma linha de coerência que V. Ex.' acentuou com muita
precisão, o espírito de luta, como político, como jOrnatis~
ta, como educador, como Lider da SENEC, como Parla~
mentar, enfim, cm todos os aspectos era aquele mesmo
acendrado entusiasmo, era aquela mesma força estoante,
era aquele mesmo calor humano, que nos envolvia e nos
arrastava a todos, No momento em que transmito, em
nome do Partido da Frente Liberal, os meus sentimentos, os meus comovidos pêsames à família. de Aderbal
Jurem a, no momento em que me solidarizo com o meu
Estado, a Paraíba, e com Pernambuco, sócios da mesma
perda, quero recolher, S_enador Carlos Çhiarclli, esta última imagem que todos nós guardaremos deAdcrbal Jurema, o seu espírito de luta, a s~_a dedicação integral, trabalhador impenitente, braçal, das justas causas. Aderbal
Jurema nos tocou definitiviffiente com o seu exemplo.
Que nós nos consolemos com a sua memória. Eu só goStaria que Deus nos infundisse nesta hora com esta forma
de amar a vida. (Muito beml Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José--Fragetli)- CÕncédo a
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio.

OSR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão- MüHer.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMD&- MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- .Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Por delegação do meu Líder Alfredo Campos, uso neste momento da palavra, para homenagear a memória do
ilustre Senador e prezado amigo Aderbal Jurema. Talvez, pelas circunstâricias de se-r seu vizinho de apartamento tenha eu tido uma das últimas oportunidades de
f.alar-lhe. Cobrava de S. Ex• u-ma ajuda no sentido de que
o Ministério da Educação nos forneCesse mais alguns
formulários de bolsas de estudo. Dizii: ..Aderbal, como
Presidente, peça ao Jorge Bornhausen que nos arrume
mais uma bolsas de estudo''. Ele diss-e: .-~-vou para São
Paulo, vou me operar, em uma semana pretendo estar
aqui de volta e aí vamos providenciar isso, para distri~
buir entre os Senadores, prfncipalmente os da Comissão
de Educação". Comissão esta da qual ele era Presidente
e eu 1~>-Vice-Presidente. Mas o destino modificOu completamente os nossos ideais, ou seja, de termos mais
oportunidade de fornecermos bolsas de estudo para os
alunos carentes.
Tudo jã se falou sobre AderbaJ Jurema aqui.
Quúo · contàf. só, uma história -da ~(.]Ual parÜciPei
como Deputado federal. Na era do Médid, o Présid-ente
da República escolhia junto com- as lideranças do Partido da ARENA a Mesa que iria compor a direção da Câmara dos Deputados e do Senado. E o Presidente Médici
escolheu para Presidente, de uma lista apresentada pelo
Líde-r, o nome do Deputado Flávio Marcílio para ser o
Presidente. E escolheu para Jl' Vice~Presidente o Sr.
Aderbal Jurem a. Mas, o afamado, e hã poucos dias homenageado aqui, Deputado José Bonifácio, rebelou-se
contra esse método adotado pelo Governo forte da êpoca e se apresentou, também, como candidato a VicePresidente da Câmara dos Deputados. Então, travou-se
uma acirrada eleição entre aquele que representava dentro da ARENA as aspirações liberalizantes da ARENA,
e o Aderbal Juremaganhou. Acho que esse foi o momento c~lminante da sua vida parlamentar. Eu me lern.bro
bem da imagem dele, sentado, impãvido, em sÍ!êncio absoluto- mais adiante o Deputado José Bonifácio, também, na mesma situação de calma aparente, ouvindo o
cantar dos votos.
E me lembro também mais uma vez que qua-ndo ultrapassou a necessária vantagem de Aderbal Jurema, o Zezinho Bonifácio levantou e veio abraçar Aderbal Jurem a
numa demonstração de apreço e de espírito democrãtico~
De modo que, já se falou tudo que se tinha de falar
sobre Aderbal Jurem a, do seu passado atê a sua morte,
como professor, como educador, como criador de passarinho, como chefe -de família: eX-ciriplar, cOmo companheiro iiÜstrê e dedicado U:o seu Pãrtldo~ sempre como
Presidente do seu Partido no Estado. De modo que, em
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O SR. PR-ESIDENTE (José FrageÍli) ~ ConCedo a
p:thtvra ao nobre Senador Hetvldio Nunes.
O SR. HEiVfD~Ô NUNES (PDS- PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A exemplo dos demais colegas, também desejo deixar
nesta tarde, embora de maneira particularinente singela,
uma palavra de homenagem e de saudade ao Senador
Aderbal Jurema.
Todas as suas qualidades- que não são poucas- jã
for.am exalt<~das pelos que me antecederam nesta tribun_a .. JornaliSta, poeta, escritor, professor, político. Mas
entre todas elas, Sr. Presidente, desejo fixar, particularmente, a do político. Aderbal Jurema entregou-se de corpo e alma à politica. Fez da política a motivação maior
da sua vida; entregou-se de corpo e alma à política; dedicou todos os instantes da sua vida à polltica, mas não à
política que, de certo tempo parã cã, está assumirido nítidos Contornos de comércio, mas .a política que obedecia
ao lema maior- de servir à coletividade.
Depois do exercício de seguidos mandatos na Câmara
dos Deputados, de muitos mandatos na Câmara dos Deputados, Aderbal chegou ao Senado e continuou o seu
trabalho nesta Casa da mesma maneira que o exerceu na
outra, com dignidade e com honradez.
Muitas vezes conversamos sóbre as dificuldades da
Vid_a e ele, um homem que exerceu muitos cargos e que
teve- uma militância política invejável sob todos os aspectos, inclusive com relação ao tempo, encerrou a sua vida
póhr_~ m uí_t_a vez rec<?r!"C~do aos crediáriqs para mã.nter
sempre aquela elegânciã, aquela postura admirável com
que sempre se apresentou nesta Casa.
Rendo, Sr. Presidente, neste instante, em nome do
meu Estado e em meu nome pessoal, à memória de Aderbal Jurem a as minhas melhores homenages. Quero, de
uma maneira particularíssima, deixar, neSte instante, em
meu nome Pessoal e no da minha esposa, uma lágrima
para irrigar as plantas ornamentais que as nQS.sas esposás., ilà "área ComUm dos nOSsos aPartamentos residenciais, cultivavam. (Muíi()bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConCedO
palavra ao nobre Senador Murilo Bad~r.ó.

·a

OSR. MURILO BADARÓ PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR·
MENTE.
O ~R. PRESID_~N!~ (José Fragelli)- Em yotação o
requerimento de suspensão da sessão e de condolências à
família e ao Governo de Pernambuco.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa)
Estã aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) - A Mesa
associa-se às homenagens que, pelos Srs. Senadores, vêm
de ser prestadas ao nosso saudoso companheiro Senador
AderbaJ Jurema.
Não precisamos repetir aqui todos os fatos que foram
lembrados, todos os conceitos que, sobre a personalidade destacada do Senador Aderbal Jurema, foram proferidos, todo o reconhecimento desta Casa pelo seu trabalho de legislador, de político, de brasileiro dedicado às
melhores causas do nosso País.
Vindo há poücoS ãnos para o Senado Federal, conheci
melhor o nosso companheiro, o Senador Aderbal Jurema, na CómTssão de Finanças, e todos nós, que nela sempre labutamos, tínhamos por S. Ex~ respeito e admiração
pela sua assiduidade aos trabalhos daguela pareCia do
Serhi.ãO -FedCral, peta sua competência, pela dedicação
que dava ao estudo de toda a matéria que era submetida
aos seus eStudos e às suas conclusões. Aqui, no Plenário
do Senado Federal, tantas vezes tivemos a oportunidade
de nos encantar 'com os p'ronunciameiltos do Senador
Aderbal Jurem a todas as facetas da sua p~onalidade de
homein público e de po}iti~o~ de literato, d~ ~udioso
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também da nossa História, como mostram os trabalhos
aqui relacionados na breve biografia que se nos ê apresentada_
Por tudo isso nós reverenciamos, hoje, a memória de
Ade-rbal Jurem a e apresentamos também, em nome da
Mesa, as nossas condolências à família do eminente Senador que agora desaparece, aos Estados da Paraíba e de
Pernambu~::o, ao seu Partido político e, por que não dizer, também à nossa própria Casa que assim se vê enlutada.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- A Presidência
comunica ao Plenârio que designou o Senador Nivaldo
Machado para representar o Senado nos funerais do saudoso Senador Aderbal Jyrema.
O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- A Presidéncia
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30.minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmar<L nt? 74, de 1985 {nl' 3.362/84, na Casa de origem),
que dá nova redução ao art. 14 do Decreto-lei nt? 538, de
7 de julho de 1938, que organiza o Conselho Nacional do
Petróleo, define suas atribuições e dá outras providências, tendo.
PARECERES FAVORÃVE!S, sob n•s 387 e 388, de
1986, das ComisSões;

-de Minas e Energia; e
-de Finanças.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 190, de 1985 (n~> 5.389/85, na Casa de origem),
que estende aos servidores da justi~a do trabalho as dis- posições do art. 39, e seu parágrafo único, da Lei n~'
7.299, de 14 de março de 1985, tendo
PARECERES FAVORÃVE!S, sob n•s 376 e 377, de
1986, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

-3Di:-:cussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' _194, de 1985 (n~> 6.202/85, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a_ abrir ao Ministério da
Agriçu.i_tura o c_rédito especial até o limite de CrS
54.528.466.000 (cinqüenta_~ 9ll:atro bilhões, quinhentos e
vinte e oito mílhões--;--QuatroCentos e sessenta e seis mil
cruzeiros), para os fins que específica, tendo
PARECER, sob nY 2, de 1986, da Comissão
-de Finanças, favorável, com emenda que apresenta
de nt? 1-CF.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
mura n9 217, de 1985 (nt? 6.970/85, na Casa de origem),
de inic:iativ~ do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o resgate de quotas dos fundos fiscais criados
pelo Decreto-lei n" 157, de JO de fevereiro de 1967, tendo
PARECERES FAVORÃYE!S, sob n•s 374 e 375, de
198.6, das Comissões:
-de EcoQomia; e
-de Finanças.

-5--

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Se-nado n>:> 101, de 1985. de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que alte-ra dispositivo da Lei n9 3.529. de 13 de
janeiro de 1959, que disciplina a aposentadoria especial
dos jornalistas profissionais. para o fim de estabelecer
que as_ mulheres, exetcentes dessa. atividade, possam
aposentar-se após vinte e cinco anos de tempo de serviço,
tendo
...
PARECERES, sob nYs_348 e 349, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela ~OrJStitucionalidade,
juridicidade, e, nç fnérito, favorável, Cori1 voto vencido
do Senador Roberto Campos; e
- de LeVslaçào Social, favor.í.vel.
O SR. -PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo que tratai-, está encerrada a sessão.
( úranta-.\'(' a S('Ss,io à.f 16 horas

f!

18 milmros.J
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Ata da 69\l Sessão, em 20 de maio de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Fragelli
ÁS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE'SENTES OS SRS. SENADORES:,
Eunice· Michiles- Raimundo Parente- GaivãO Modesto - Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes- Alexandre Costa- AméricO de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Disfi.:lo- Cesar
Cais- José Lins- Virgílio Távorá- Moacyr Duarte
- Humberto Lucena - Marcond.es Gadelha - Cid
Sampaio - GuilhCrnfe Palmeira-· Luiz CavalcanteLourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior-João Calmon :_ Moacyr OallaAmaral Peixoto- Nelson Carneiro:._ Jamil Hadda_dItamar Franco- Murilo Badaró -.Alfredo CamposBenedito Ferrcim- Gastão Miíller .:...._ Roberto Campos
- José Fragelli - Marcelo f\1iranda- Saldanha D.er~i
- Ãlvaro Dias- Jaison Bã-rreto -Ivan Bona to- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso.

O SR. PRESID~NTE (José Frage1H)- A lista de presença acusa o comparecimento de44,Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçi:ío de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. )'?-Secretário procederá à Je'itura do expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:

N9121/86 (n9 153/86, na origem)~ de 19 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n\" 246, de 1984 (n\"
1.768/83, na Casa de origem), que autoriza a permuta
dos terrenos que menciona, sitUados no Município de
Foz do lguaçu, Estado do Paraná, (Projeto qUe se transformou na Lei n"' 7.477, de 19 de inaio de 1986}.
De agradecimento de comunicações:
N~' 122/~6 (n~ 151::/86, na origem); de 19 do corrente,
referente á uprovaçào das inatérias cOnstantes d-as-Mensagens da Presidência da República· n9s 345, 457, 462,

463, 500, 506 c 515, de 1985; e 4, de -1986: -

-

N~ !23/~6

(n9 159/1::6, n<~: origem), de 19 do corrente;
referente á Promulgação das Resoluções n9s 44 a 47; 49 a
55, 57, 58 e 6l-,-ae--i9gú.-------- - --

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• ÚJ4, de 1986
Institui o pagamento de indenização aos Municípios que tiverem áreas de seus territórios inundados
pelas águas de reservatórios destinados à produção de
energia elétrica e cria o "Fundo de Desenvolvimento
dos MWiicípios Inundados."
·

o- Congresso:-'Nacional decreta:
Art. (9 A operação de usina e hidrelétrica em curso
d'água nacional, estadual ou municipal sujeita o' titUlar
de sua exploração ao pagamento de indenização igual a
"'% (três por cento) do valor da energia elétrica produziJa aos Municípios que tiverem árci. de seus territórios,
igual ou superior a 2 (dois) quilómetros quadrados,
inundadas por águas do respectivo reservatório.
§ 19 Para o cálculo do valor de incidência da indenizaçào serão utilizados ovo~ume d~ suprime.nto gerado
por usina e a tarifa de suprimento põr-MWfi di energia
consumida, conforme determinaÇão do DePartainento
Nacional de Âguas e Energia Elétríca (DNAEE). do Ministério de MinaS e Energia.
- - -- · ·
·
§ 2'l'

Para efeito deste artigo, nas usinas hidrelétricas
construídas em curso~ d'ãgua internacionais. com tan-

gência ao território naCional, a indenização incidirá apenas sobre a energi~ gerada sob responsabilidade d"e empresa na cio na I.
§ )"' Suj~itam-se à_s disposições deste artígo as usinas
pertencentes a empresaS privadas, aos Estados e Municípios, bem como aquelas cuja geração se destina a consumo próprio.
·
·
·
ArL 29 Fka criado o "Fundo de Desenvolvimento
dos Municípios Inundados", constituído dos recursos
provenientes da indenização a- que se reJere o artigo 19, e
destinado ao desenvolvimento sócio-econômico dos Municípios atingidos.
Art. 3<;> Caberá ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) disciplinar e fiscalizar
a arrecadação dos recursos da indenização de que trata o
artigo ]'?,
§ 19 O produto da indenização verificada durante
cada mês do calendário será recolhido pelos responsáveis
pela geração, dentro dos _20 (vinte) primeiros dias do mês
subseqüente, mediante guia própria, ao Banco do Brasil
S.A., à conta do "Fundo de Desenvolvimento dos Municípios Inundados".
- § -29 O BancO dõ-Brasil credi.tarâ a cada MuniC:ípio,
ailtes dCdinal do trimestre do calendário, as qUotas-parte
do Fundo correspondentes à sua participaçãO.
ArL 49 Os recursos de que trata o artigo I~' serão rateados entre os Municípios, levando-se em conta, em
cada Munidpio, a área invadida pelos reservatórios das
--úsínas ·geradoras, proPorcionalmente.

1-40% (quarenta por cento), à superfície territorial
respectiva.
II- 60%(sessenta por cento), à população respectiva.
§ J<;> Os dados de área inundada e populãção, a serem empregados no cálculo das quotas, serão aqueles
utilt_zados pelo Depa~tamento Nacional -de Ãguas e
Energia (DNAEE) para rateio do Imposto Único sobre
Er1úgia ElétriC8., nos terinOs do parágrafo único do artigo 22 •. do R.Cgulamento _a que se r~fere o Decreto n9
68:41"9, de 2.5 de março de 1971.
··

- S'---2<,~·---No primeiro lrimesire àe cada exercício, o Departamento Nacional de Ãguas- e- Energia Elétrica
(DNAEE), estabelecerã os coeficientes de distribuição
pelos Municípios e os comunicará ao Banco do Brasil
S.A.
§ J9 Para efeito desta Lei, o Distrito Federal é equiparado aos Municípios.

Art. 5<;> Para efeito desta Lei, aplicar·se-ào, no que
for cabível, as normas constantes do Capítulo VI, artigos
15 a '21, "Das lnfrações e das Penalidades", do Regulame}lto a qul:!se refere_o Decreto n'i' 68.419,_ de 25 de
inarço de 1971.
-Art. 69
cação.
Art. 79

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

-o presente Projeto de Lei p-rOpOecorirenr aos Municípios que tenham ou venham a ter parte de seus territóriOs inundados por águas de usinas hidrelêtr"icas compensação por prejuízos e perdas várias. entre os quais a
de receitas fiscaiS, i"ea:ís -e eSperadas, decorrentes da inundação. Fixa-Se, assim. juSta indenização de 3% (três por
cento) do valor da energia produzida em cada usina hídrelétrica responsável pela inundação, gerando recursos
que serão aglomerados em um .. Fundo de DesCnvolvi-

menta aos Municípios Inundados", também previsto no
Projeto. Tais recursos serão rateados pelOs Municípios,
ponderadas em função da superfície (40%) e da respectiva população (60%).
Deve-se esclarecer, nesse sentido, que o artigo 23 do
Regulamento do Imposto Único sobre Energia Elétrica
(Decreto n9 68.419, de 25-3~1971) destina uma pequena
parcela daquele imposto (cerca de 3, 1%) a esta finalidade. Tui dispositivo, no entanto, está longe de fazer justiça
aos Municípios que se propõe beneficiar.
Primeiramente, porque tal parcela, além de ser distribúída, no bojo do IUEE, em ações das empresas concessionárias, muitas vezes sem cotação comercial, monta a
valores irrisórios. Basta lembrar que, em 1985, do Im-

posto Único sobre Energia Elétrica, coubt:: ao total dos
Municípios brasileiros (acima de 4.000) quota aproxima·
da de 280 bilhões de cruzeiros. Desse total, 3,1%, ou seja,
Cr$ 8,6 bilhões, foram distribuídos a 145 MunicíPiõs em
função das áreas inundadas em seus territórios, correspondendo a uma qtJota média, por Município, inferior a
6 milhões de cruzeiros (6 mil cruzados), o que é: irrisório
so~ qualquer ponto de vista, e está longe de repara_r ~
dbsapropriãçOes injustas -que, no passado, levaram m-ut:
tos proprietários de terra ao desespero e à miséria:: Em
segundo lugar, porque a comperisação preVista neste artigo visa indenizar os Municlpios pefas perdas sOfridas,
proporciOmilmente, muito maiores que aquelas sofridas
pelos Estados. Municípios houve (e certamente ainda
existem), sequer beneficiados pela energia elétrica gerada
peras ·usinas· Que inundaram suas terras.
A Tabela 1 dá conta das áreas inundadas por Estado
da Federação. São mais de 22 mil quilómetros quadrados, ár~ superior a dois bi!hões de hectares de terras que
apresentam, em geral, a melhor vocação agropecuâria
em cada. região. Ao todo, são 342 Municípios atingidos,
dos quaJs apenas 145 se qualificam para efeito da compe?s~çi:ío embutida no Imposto Único sobre Energia
Eletnca- aqueles com área inundada igual ou superior
a 20 kmz. O atual ptojeto eleva este número para mais de
3g_Q; ao inCluir no benefício os Municípios atingidos em
ár~ajg~~ 9U_ superior a 2 km 2 •
Deve-se salienlar~-alnaa: QUe-aS-ilidt-eiêúicas em-i:lSede projeto ou construção devem agregar, futuramente,
uma área inundada de mais de 20 mil km 1 (Tabela 2).
O elenco de perdas dos Municípios ê ainplo e variado,
podem porém ser agrupados, grosso modo, como segue:

1. Demográficas
A construção de barragens em ãreas de_ p.opulação
densa como as que ocorrem no centro-sul do País, tem
provocado movimentos migratórios de proporções bastante sérias para muitos Municípios. Quando tais contingentes, erra.dicados da gleba onde se dedicavam à exploração _agropecuária, nãO vão engrossar os segmentos sube~pregados ~s sedes municipais, emigram para outras
regiões, com prejuízo certo para os Municípios.

l.- Ecooômicas e Fiscais
Por infelici_dade, os reservatóríos sempre inundam,
sem exceçào, as melhores e mais produtivas terras de
cada Município. Isto ocorre em Minas, nos vales do São
Francisco, do rio Grande, do Paranaíba. Aconteceu em
São Paulo, no Paraná, na Bahia etc.- Na r-epresa de Três
Ma ri~ estão inundadQS cerca de 71 km 2, ou 7.100 hectares, de terras planas, baixas e fertilíssimas do Município
de Abacté.
Nos 22 mil quilõmetros quadrados inundados,
enconde-se, muitas v~es, a realidade das perdas dos
Municípios que tiveram ãreas enonnes, às.vezes a quase
totalidade de seus Municípios, ocupados pelas águas.

(Fonte; DNAEE)
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são Paulo

82

619

58

3.328

Paraná

20

105

19

1~858

Santa Catarina

19

Rio de ,janeiro

37
14

P.atc Grosso do Sul
10

402
495

65
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Distrito FederaL

Total

Vale lembrar alguns'

28

Tarr,anho- da ãrea

Goiás

549
20.012

189

-~lagoas
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901

Mi.nas Gerais

152

Pernambuco
Bahia
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Espírito San to
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1295

TABELA 2 - Áreas a serem inundadas

TABELA 1 - Areas inundadas - reservatórios construídos
(Ponte:
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40

197

Obs.: - Total de Municípi_os:

- Area total inundada:

L 281

197 -+ 145

l,45

.c

342

1.281 ~ 21.103 = 22.384 km 2

A produção agropecuária e mineral, bem como a receita fiscal correspondente, perdidas em decorrência da
inundação, podem ser inferiores à produção energética
da usina, mas nunca serão suficientemente compensadas,
do ponto de vista do Município, p"Cio beneficio da eletri~
cidade que se destina à industrialização de regiões muitas
vezes distantes.
3. - Comunicações e transportes
Basta uma inspeçào dos mapas das represas para se
verificar a magnitude do problema viário naquelas re~
giões. Municípios têm suas redes de estradas estrangula~
das pelos braços dos lagos formados pelas repres1:1s, com
problemas sérios para o escoamento da produção. Em
outros ca.sos, Municípios vizinhos ficam totalmente isolados uns dos outros.
A reconstrução de estradas e pontes, quando executadu, tem custado aos Municípios recursos que deveriam
estar alocados a finalidades como educação e saúde.
4. Culturais
Nessa área podem estar resumidas as maiores perdas
de Municípios que tiveram áreas tomadas pelas águas de
represas. Em vários casos, cidades inteiras tiveram de ser
relocadas, com a perda de toda uma tradição, com a perda dos laços culturuis que unem o homem à terra, com a
perda de monumentos culturais cujo valor transcende os
limites do próprio Município.
S. Ecológicas
Neste sentido muito tem ainda de ser feito para averiguação dos efeitos perniciosos causados pelas represas
sobre o meio ambiente: a fauna, a flora, o ar, a metereo:logia regional.
Montante da lndel'lização
Para o ressarcimento dessas perdas propõe-se uma
sobrecarga mínima ao valor da energia gerada por usina

~
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It\.llllbiara

GO

171

17.100

Corumbaiba
Quirinópolis

GO

193

19.300

GO

173

17~300

Rio. ?a.rdo--

hidrclétríca que tenha inundado ãrea municipal. Segundo dados do DNAEE, a produção de energia elétrica de
oríge_m hidráulica no Brasil, em !984, foi de 165,6 milhões de MWh, montante este que deve ter sofrido acréscimo de 10% em !985. Supondo-se um custo médio, com
btJse na Portaria n9 75, de 24 de abril de 1985, do
DNAEE, de Cz% 100. por MWh, o valor total da produção hídrelétrica seria da ordem de 18 bilhões de cruzados em 1985. Uma sobretaxa de 3%, por conta da indenizáçãó_ ora proposta, representará uma receita adicional
de cerca de Cz$ 540 milhões por hectare inundado.
Como e perceptível, tais valores, enquanto representam
razoável fonte de recursos apenas para os Municípios
rtiu.JCó pobres, à guisa de compensação por perdas, de
outro modo irreparáveis, traz um aumento irrisório aos
cu tos da eletricidade, quando distribuído aos milhões de
consumidores do País.
~ Saiu das Sessões~~ 20_de maio de 1986. - Alfredo
Campos.

CAPITULO VI
D~s

Infrações e das Penalidades
SEÇÀO I
Das Infrações

Art. 15. Constitui infração toda ação ou omissão,
voluntária ou involuntária; clUe importe em inobservância de preceito, estabelecido ou disciplinado por este Regulamento, ou pelos atos administrativos de caráter normativo, destinados a complementá-lo.
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da in~
tenção do agente ou rçsponsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 16. AS infrações serão apuradas mediante processo administrativo que terá por base o auto ou a representação, conforme a verificação da falta Se dê no serviço
externo de fiscalização ou no serviço interno das repartiQões.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N• 68.419,
DE 25 DE MARÇO DE 1971
Aprova o Regulamento do Imposto {J nico sobre Energia
EJétrica, Fundo Federal de Eletrificação, Empréstimo
Compulsório em favor da ELETROBRÁS, Contribuição
dos Novos Consumidores e Coordenação dos Recursos Fede_r&is vinculados a obras e serviços de energia elétrica e al~
tera o Decreto IJ'i' 41.019, de 26 de fevereiro de 1957.

SEÇÃO 11
Das Penalidades

Art. 17. Sem prejuízo.do procedimento penal cabível, as infrações serão punidas com as seguintes penas
aplicadas separada ou cumulativamente.
l-multa;
II -proibição de transacionar com as repartições
públicas ou autárquicas federais e com os estabelecimentos bancários controlados pela União.
Art. .18. Incorrem nas multas de:
I - tOO% (cem por cento} do valor do imposto não recolhido, nunca inferior a Cr$ 827,70 (oitocentos e vinte
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sete cruzeiros c setenta centavos), os que, falsamente, se
atribuírem a condição de produtores de energia elétrica
para c·onsumo próprio e uso exclusivo;
II- !OU% (Cem por cento) do valor do imposto não
recolhido, nunca inferior a Cr$ 82,77 (oitenta e dois cruzeiros e setenta e sete centavos), os que deixarem de recolher o imposto único arrecadado na:S contas de fornecimento, dentro dos 20 (vinte) primeiros dias do mês do
calendário subseqUente ao da arrecadação;
III- Cr$ 82,77 (oitenta e dois cruzeiros f(St:tenta e
dois centavos) a CrS 827,70 (oitocentos e vinfe ·sete cruzeiros e setenta centavos), os que não possuírem o Hvro
destinado ao controle da arrecadacã.o e do ~ç_gJhirnento
do imposto único, escriturado na f9rma devida.
§ !<:~ Continuarã sujeito à multa· preVista fiõ item II
deste artigo o distribuidor de c:nergia' elétrica que,-na:quele caso c antes de qualquer procedirriento fiscal, recolher
apenas o imposto único UrfCcadadQ.
§ 2'i' As multas expressas em cruzeiros vigoquão
com os valores constantes deste artigo, enquanto não forem novamente atualizad:.!s, nos te~os do a.rt~9'? da Lei
n<.> 4.357,-de 16 de julho de 1964.
- ·
Art. 19. Os débitos fiscais provinientes dO-nãO recolhimento do imposto único ou penalidade, que não forem cfetivamente liquidados _no trin1estre civil em que o
prazo de seu pagamento tenha expirado, serão atualizados em função das variações do poder aquiSitivO da moeda, segundo os coeficientes de cor~çào monetária fixados pelo órgão competente.
CAPITULO VIl
Da Fiscalização e do Processo Fiscal
SEÇÃO I
Da Fiscalização

DIÁRIO DO CONGRESSO NÁÓONAL(Sed;.o !Íj

nicípios, de acordo com os seguintes critérios de proporcionalidade: _
I -:- 20% (vinte pol- Cento), à superfície territOrial respectiva;
II- 60% (sessenta por cento), à população respectiva;
lli- 2% (dois por cento), à produção efetiva de energia elétrica em seus respectivos territórios, verific-ada por
medidores, ou, na falta destes, calculada pela potência
legalmente _iust<J,lada, com fator de carga de 35% (trinta e
cinco por cento), ou, ainda, na falta da demanda máxima
para o Cãlculo da_ produção, admitindo-se 2.500 (duas
mU e quinhentas) horas de utilização anual da potência
legalmente instalada, para as centrai_s termelétricas, e
4.000 (quatro mil) horas, para as usinas hidrelétricas;
IV~ 15% (quinze por cento), ao consumo de energia
elétrica verificado nos respectivos territórios;
V - 3% (três por cento), à área inundada nos respectivos territórios, pelos reservatórios das usinas geradoras,
desde que igual ou superior a 20 (vinte) q-uilômetros qUadrados.
Parágrafo único.~ Os dados de superffcie territorial e
população, a serem empregados no cálculo das quotas,
serão os'~putados pela Fundação IBGE, podendo ser
utilizados, em sua falta, os fornecidos pelos órgãos oficiais dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, ou, ainda, os do cálculo imediatamente __anterior.

( Ã.1· Comissões de Constituirão f! Justiçiz, de Municfpios, df! Minas e Energia e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 105, de 1986
"Acrescenta dispostivo à Consolidação das Leis do
Trabalho, assegurando ao empregado que exerce
substituição por mais de noventa dias o direito a continuar percebendo a diferença a ela correspondente."
· ~ O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<:~ Ê acrescentado ao art. 450, da ConsoUdaçilo
da.s Leis do Trabalho, o seguinte parágrafo único:

§ 3"' As pessoas referidas no parágrafo anterior exibirão aos agerites fiscaliiãdõfCs, sempre que exigido, os
livros fisCais e comerciais e todos os documentos ou papéiS. em-uso oUjá-arquivados, que forem julgados necessários à fiscàlização, c lhes franquearão os- seus estabelecimentos, instalaçõe> em_ geral, depósitos, dependências
e móveis, a qualquer hora do dia, ou da noite, se à noite
estiverem funcionando,

Art. 21' Esta lei entrarà em vigor na datu de suu
publil.:nção.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2 L O processo fiscal, compreendendo o processo contencioso para apuração de infrações a este Regulamento, a consulta para esclareciiTU!nto de dúvídas __relativm; ao cntendimcrito c aplicação da legislação, e a execução administratTVa das respectivas decisões, é odoRegulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aplicável no que couber.
CAPITULO VIII

Da Distribuição c Aplicação das
Quotas Estaduais c Municipais

"Parágrafo único. Após noventa (90) dias, o
empregado em substituição eventual ou temporária
fará jus a continuar percebendo a diferença de remuneração entre seu cargo e o do substituído."

Justificação
Em conformidade com o que estabelece o art. 450, da
~LT~ ao empregado chamado a ocupar, em comissão,
J~t<;!nnamcnte. ou em substituição
ran~, cargo dJverso do que exerce

eventuul ou tempona empresa, serã garanllda a contagem naquele serviço, além da volta ao
cargo anterior.
<?corre, nã~ raro, que a substituição se prolonga por
per.1odo s.upcnor a noventa dias, gerando uma situação
de_ mstabiltdõ.lde sob todos os aspectos indesejãvel, dada
a mscgurança que traz para a· substituto,
~or _isto que o .nosso projeto, inspirado em princípio
deJ ust1ça, pr(.."COnJza passe o empregado a ter direito à diferença percebida na substituição, mesmo que volte ao
cargo anterior, quando aquela se prolonga por mais de
noventa dias.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1986,- Nelson Car~
neiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

SEÇÃO I

DECRETO-LEI N' 5.452
DE I' DE MAIO DE 1943

Da Distribuição
Art. 22. Da parceladoimpostoúnicodequetratao
itein III do :.trl. 99 dc.'>te Regulament.o, 5/6 (cinco sextos)
serão distributdos aos E])tados c Dístrito _f::ederal, e 1/6
(um sexto), uos Municípios.
§ I"' Para os efeitos deste Título, o DistritO Federal e
os TerritóriOS -São eqüifiãt':.idos aos Estados.
§ 21' Ao Di1>tii10 Federal c a.os E.stados não divididos
cm municípios caberá u quota a estes atribuída, como se
os tivessem.
Art. 23. Os valores de que trata_o art. 22 ~ãoratea
dos entre os Estados, Distrito Federal, Territórios e Mu-

"D~põe sobre a contagem do tempo de serviço no
meio rural para fins de aposentadoria dos segurados
do !NPS."

O Congresso Nacional decreta:
Art. J<;> Aos segurados do Instituto Nacional de ~re
vidência Social- INPS, é facultado o direito de reque-rer a averbação do tempo de serviço prestado na qualidade de trabalhador rural, sob o regime da Lei Complementar n<.> tI, de 25 de maio de 1971.
Parágrafo único. O período prestado na qualidade de
trabalhador rural será averbado exclusivamente para
fins de aposentadoria por tempo de serviço.
Art. 2"' Os encargos decorrentes desta lei onerarão
as fontes de receita de que trata o art. 69 da Lei nY 3.807,
de 26 de agosto de 1960.
Art. 3<.> O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Previdência e Assistência Social, rcgulamentarã esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 4~" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Art. 20. A direção dos serviços de fiscalização do
imposto único sobre energia elétrica compete à Secretaria da Receita Federal (SRF), do Ministério da Fazenda.
§ !<:~ A execução dos serviços incumbe, nos limites de
suas jurisdições, aos órgãos regionais e locais da Secretaria da Receita Federal e aos seus agentes fiscalizadores.
§ 21' A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas naturais ou jurídicas, que estiverem obrigadas ao
cumprimento de disposições da legislação tributária da
energju c Tétrica; iriCIUsive sobre as que gozarem de imunidade ou isenção.

SEÇÃO 11
Dt? Processo Fiscal

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 106, de 1986

Consolidação das Leis do Trabalho

·..·~-~~---4~0~. ~ Ã·o·.~~;~;;~;d~ ~h~~;d~· ~- 'a·c·~;;r: ·e~ .c.d~nt_cn~am_cnte, ou em ~u~st!_tui~_ão evt:nt_ual ou
tem~o_i'áriã-,ocllfgõ_ diverSO do qUe exercer na empresa, -serUo gara~tidas _a _cont:.~gem do_ tempo naquele serviço,
bem como volta ao cargo anteríõr.

mJssa<?,

••r'iç' c:;ll~/~\':ç;;e,\' de' c~~~:ç;;l;i;;ád; j~;ti~~ ~· d~ -i;.
gislarào Soâal.)

Como ê de amplo conhecimento, em face da crise fundiária que há tantos anos vigora no meio rural brasileiro,
é constante o êxodo de famílías inteiras de rurfcolas para
as concentrações urbanas, onde passa ele a exercer
funções as mais modestas, juntando-se ao proletariado e
sobrevivendo nos arrabaldes das cilfuQ_~ ..
Esses antigos trabalhadores rurais- muitos com longos anos de t>erviço - tornam-se segurados do Instituto
Nacional de Previdência Social e simplesmente perdem
todo tempo de atividade anterior prestada em conformidade com a Lei Complementar n~> 1 t, de 25 de maio de
1971
Trata.se, segurumentc, de enorme injustiça, que pretendemos corrigir por intermédio desta proposição, que
faculta aos trabalhadores urbanos, com tempo de serviço
anterior pf'estado na qualidade de rurícolas, a inclusão
desse período para fins de aposentadoria por tempo de
serviço.
Eril atendimento da exigência consubstanciada no parágrafo únko do art. 165 da Lei Maior, é indicada a fonte de custeio total da referida benesse previdenciária,
Assinale-se, por derradeiro, que a propositura
inspirou-se em sugestão que nos foi encaminhada pelo
Vereador Geraldo Peres Generoso, Pres(dentc da Câffi:ara Municipal de Ipauçu,
Sala das Sessões, 20 de maio de 1986. - Fernando
Henrique Cardoso.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N' li
DE 25 DE MAIO DE 1971

Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural. e dá outras providências.
O Presidente da -República, f<~ço saber que o Congresso Naciooul dccrct_a e. eu sanciono a seguinte Lei Complementnr:
Art. !9 f: instituiQo o Progruma de Assistência ao
Tmbalhador Rural (PRORURAL), nos termos da presente Lei Complementar.
I"' Ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
- FUNRURAL- diretamente subordinado __ao Ministro do Tmbalho e Previdência Social e ao qual é atribuída personalidade jurídicu de natureza autárquica, caberã
a execuÇão do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural, na forma que dispuser o Regulamento desta Lei
Complementar.
2Y O FUNRU RAL gozará em toda a sua plenitude, inclusive no que se refere a seus bens, serviços eações
das regalias, privilégios e imunidades da União e terâ por
foro o da sua sede, na Capital da República, ou o da Ca_pltal do E$tado para os atos do âmbito deste.
ArL 29 O Progr.m1a de Assistência ao Trabalhador
Rural consistirá na prestação dos seguintes benefícios:
-1- aposentadoria por velhice;
I I -aposentadoria por invalidez:
I II - "pt:nsão;
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IV- auxílio-funeral;
V- serviço de saúde;
VI- serviço social.
Art. 31' São beneficiârios do Programa de Assistênja instituído nesta Lei Complementar o trabalhador rual e seus dependentes;
§ 111 Considera-se trabalhador rural, para os efeitos
lesta Lei Complementar:
a) a pessoa fisica que presta serviços de natureza rural
'empregador, mediante remuneração de qualquer espé-

·ie;
b) o produtor, proprietário ou não que, sem empregalo, trabalhe da atividade rural, individualmente: ou em
cgime de economia fàmiliar, assim entend!do o trabalho
los membros da família indispensável à própria subsis~nda e exercido em condições de mútua dependência e
-:!laboração.
§ 21' Cons_idera-se dependente o definido como tal na
ei Orgânica da Previdência Social e legislação posterior
~1 relação aos segurados do Sistema G:erg~.l_d_e_Previdên
la Social.
Art. 4"' aposentadoria por velhic~ corresponderá a
ma prestação mensal equiY2:lente a 50% (cinqUenta por
:-.11to) do salário míniffiO de iilaior valor no País, e será
~vida ao trabalhador rural que tiver completado 65
~senta e cinco) anos de idade.
Parágrafo único. Não será devida a aposentadoria a
ais de um componente da unidade familiar, cabendo
;enas o benefício ao respectivo chefe ou arrimo.
Art. 59 A aposentadoria por invalidez correspondea uma prestação igual à da aposentadoría por velhice,
com ela não acumulável, devida ao trabalhador vitíma
enfermidade ou lesão orgânica, total ou definitivaente incapaz para o trabalho, observado o princípio esbelecido no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 6"' A pensão por morte do trabalhador rural,
•ncedida segundo ardem preferencial aos dependentes,
msistirã numa prestação mensal equivalente a 30%
inta por cento) do salário mínimo-de maior valor no
:is.
Art. 79 Por morte presumida do trabalh.ador, declaja pela autoridade judiciária competente, depois de
~s meses de sua ausência,_se~á c_oncedida uma pensão
ovisória, na forma estabelecida no artigo anterior.
Art. 89 Mediante prova hâbil do desaparecimento
• trabalhador, em virtude de acidente, desastre ou ca~trofe1 seus dependentes farão jus à pens$o provisória
:'crida no artigo anterior, dispensados o prazo e a de~ração nele exigidos.
.
Parágrafo único. VerifiCa-do o reaparecimento do
~balhador, cessará imediatamente o pagamento da
":;ão, desobrigados os beneficiários do reembolso de
--:<:isquer quantias recebidas.
Art. 99 O auxílio-funeral será devido, no importe de
• ~!':!~rio míni~(i reS:"i~!W"!. por morte do trabalhadpr
ral chefe da unidade familiar ou seus dependentes e

~~~sà~~=~e e~~e~~:;~a;::~l~a~~~~o~;:;!~fvv~~enciaArt. 10. As importâncias devidas ao trabalhador ruserão pagas caso ocorrD- sua morte, aos seus depenntes, e na falta desses, reverterão ao FUNRURAL.
A.rt. 11. A concessão das prestações_ pecuniárias as:~,~radas por esta Lei Complementar serão devidas a
rtir do mês de janeiro de 1972, arredondando-se os
~ectivos valores para a unidade de cruzeiro imediata·'1te superior, quando fot o caso, inclusive em rdaç~o
cotas individuais da pertsão.
1\rt. 12. Os serviêos de saúde Sero..' ,: .. estados aos
iieficiários, na escala que permitirem os recursos orçailtários do FUNRURAL, em regime de gratuidade
~~ ou parcial, segundo a renda familiar do trabalhador
dependente.
Art. 13. O ServiÇo Social visa prOpíciãf--ios ben~fi
rios melhoria de seus hábitos e de suas condições de
~tência, mediante ajuda pessoal, nos desajustamentos
lividuais e da unidade familiar e, prodominantemeilte,
· suas diversas necessidadeS ugaaas-~-iSSiStêildá--p-re~
ta nesta Lei, e será prestado com a amplitude que pertirem os recursos orçamentários do FUNRURAL, e
:undo as possibilidades locais.
\rt. 14. O ingresso do trabalhador- rural e depen-·tes, abrangidos por esta Lei Complementar, no ·regide qualquer entidade de previdência social não lhes
•~'"r~tará a perda do direito às ptestações do Programa

a

de Assistência, enquanto não decorrer o período de carência a que se condicionar a concessão dos beneficias
pelo novo regime.
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural provirão daS-Seguintes
fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida
pelo produtor sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário, ou cooperativa -que
ficam sob-rogados, para esse fim, em todas as obrigações
do produtor;
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar
seus produtos ou vendê-los rro varejo, diretamente ao
consumidor.
I I - da contribuição de que trata o artigo 39 do
Decreto-le(n9 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qUal
fica elevada para 2.6% (dois e seis décimos por cento),
cabendo 2.4% (dois e quatro décimos por cento) ao
FUNRURAL.
§ J9 Entende-se como produto rural todo aquele
que, não-tendo sofrido qualquer processo de industrialização, proVenha de origem vegetal ou animal, ainda
quando haja sido submetido a processo de beneficiamento, assim compreendido um processo primário, tal como
descaraçamento, pilagem, descascamento ou limpeza e
outros do mesmo teor, destinado à preparação de
matériã-prim_a Para posterior industrializar;ão.
§ 2"' ___ O recolhimento da contribuição estabelecida no
item I devcrâ ser feito atê o último dia do mês seguinte àquele em que haja Ot:~orrido a operação de venda ou
transformação industrjal.
§ -3"'-- A falta de-iecolhimento, na época própria, da
contri_~Uição estabelecida no item I sujeitará, automaticamente, o contribuinte à multa de 10% (dez por cento)
por sem_estre ou fração de atraso, calculada sobre o mon~
tante do débito, a correção monetária deste e aos juros
moratórias de-I% (um por cento) ao mês sobre o referido
montante.
§ 49 A infração de qualquer dispositivo desta Lei
Complementar e de sua regulamentação, para a qual não
haja penalidade expressamente cominada, conforme a
gravidade da infração, sujeitará o infrator à multa de
!(um) a 10 (dez) salárioS mínimos de maior valor no
Pais, imPásia e cobrada-na forma a ser definida porregulamento.
f59 A arrecadação da contribuição devida ao FUNRURAL, na foram do artigo anterior, bem assim das
correspondentes multas impostas e demais cominações
legais, serã realizada, preferencialmente, pela rede bancária áedei1cladã para efetuar a arrecad~ção das contribuições devidas ao I NPS.
§ 6<:>_ As contribuições de que trata os itens I e II serào devidas a partir de li> Ciejulho de 1971, sem prejuízo
do recolhimento das contribuições devidas ao FUNRURAL, até o dia ímediatamente ahterior àquela data, por
força do disposto no Decreto-lei n"' 276, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 16. Integram, ainda, a receita do FUNRURAL:
I;___ aS JnUitas, a correçào monetária e os juros moratórias a q-ue eStã6 sujeitos-os contribuintes, na forma do
§ 39 do artigo anterior e por atraso no pagamento. das
contribuições a que se refere o item II do mesmo artigo;
l i - as multas provenientes de infraçõeS praticadas
pelo coiltribuinte, nas relações com o FUNRURAL;
III- As doações e legados, rendas extraordinãrias ou
eventuais, bem assim recursos incluídos no Orçamento
da União.
Art. 17. Os débitos relativos ao FUNRURAL e resulta_ntes dÇ)__~jsp<!sto no Decreto-lei n"' 276, de 28 de fevereiro de-1967, de responsabilidade dos adquirentes ou
coiTSig-natáriOs na qualidade de sob-rogados dos produtores rurais e os de responsabilidade daqueles que produzem- mercadorias rurais e as vendem difc;_tf'_m_e_nj_e_,__ao_a
consu-midores, ou as industrializam, ficam isentos de
multa e de correção monetária, sem prejuízo dos correspondentes juros moratórias, desde que recolhidos ou
confessados até noventa dias após a promulgação desta
Lei Complementar.

Parágrafo único. Em relação ao período de 19 de
março a 19 de outubro de 1967, os adquirentes e consignatários de produtos rurais só ficam Obrigados a reco-
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lher ao FUNRURAL as contribuições a este devidas,
quando as tenham descontado do pagamento que efetuaram, aos produtores, no dito período, pela compra dos
.
referidos produtos.
Ar L 18. A confiSsão a Cj'ue se- refere o artigo anterior
terá por objeto os débitos relativos ao período de l"' de
março de 1967 a dezembro de 1968 que poderão ser recolhidos em até vinte parcelas mensais, iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira no último dia útil do mês subse-qGente ao da- conftssão.
Parágrafo úniço. O parcelamento de que trata este artigo é condicionado às seguintes exigências:
a) consolidação da dívida; compreendendo as contribuições em atraso e os respectivos juros moratórias calculados até á. data do parcelamento;
b) confissão eXpressa da dívida apurada na forma da
alínea anterior;
c) cálculo da parcela correspondente à_ amortização
da dívida confessada e aos juras de I% (wn por cento) ao
mês, sobre os saldos decrescentes dessa mesma divida;
d) apresentação, pelo devedor, do fiador idôneo a critério do FUNRURAL, que responda solidariamente
pelo débito consolidado e demais obrigações a·cargo do
devedor;
e) incidência, em cada parcela recolhida posteriormente ao vencimento, da correção monetária, bem como
das sanções previstas no artigo 32 da Lei n"' 3.807, de 26
de agosto de 1960, e respectiva regulamentação.
Art. 19. Ficam cancehtdos os_ débitos dos produtores rurais para com o FUNRURAL, correspondentes ao
período de fevereiro de 1964 .!!_fevereiro de 1967.
Art. 20. Para efeito de sua atualização, oS benefícios
instituídos por esta Lei Complementar, bem como o respectivo sistema de custeio, serão revistos de dois em dois
anps pelo Poder Executivo, mediante proposta do Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
Art. 21. O FUNRURAL terá seus recursos financeiros depositadoS no Banco do Brasil S.A., e utilizados
de maneira que a receita de um semestre se destine à de-pesa do semestre imediato.
Parágrafo único. Até que entre em vigor o Programa
de Assistência_ ora instituído, o FUNRURAL, continuará prestando aos seus beneficiários a assistência médicosocial na forma de Regulamenta aprovado pelo Decreto
n9 61.554, de 17 de outubro de 1967.
Art. 22. :É criado o Conselho Diretor do FUNRURAL, que será presidido pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Socfal, ou por seu representante expressamente designado, e Jntegrado, ainda, pelos representantes dos seguintes órgãos: Miriistério da Agricultura, Ministério da Saúde, instituto Nacional de Previdência Social, bem assim de cada uma das Confederações representativas das categorias econômica e profissional
agráiíaS:
P~rágraf~- único. O FUNRURAL será representado
cm juízo ou fora dele pelo Presidente do respectivo Conselfl"o Dirctor ou seu substituto legal.

Att. 23. O FUNRURAL terá a estrutura administrativa que for estabelecida no Regulamento desta Lei
Complementar.
Parágrafo único. O INPS dará à Administração do
FUNRURAL, pela sua rede opemcional e sob a forma
de serviços de terceiros, sem prejuízos de seus interesses,
a assistênCia que se frzer necessária em pessoal. material,
instalações e serviços administrativos.
Art. 24. O custo de administração do FUNRURAL, em cada exercício nãO-poderá exceder ao valor
correspondente a 10% (dez por cento) da receita realizada nô exercício anterior.
Art. 25. As deSpesas de organização dos serviços necess.úrio-s -à--ex-ecução desta- L:ei eo-mplemeni:ar,-inciusilie
instalação adequada do Conselho Diretor e dos órgãos
da estrutura administrativa do FUNRURAL, sendo
atendidas pelos recursos deste, utilizando-se, para tanto1
até to% (dez por cento) das dotações das despesas previs~
tas no orçamento vigente.
A rt. 26. Os débitos relativos à contribuição fixada
no item I do artigo 15, bem assim as correspondentes
multas impostas e demais cominações legais, serão
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lançados em livro próprio destinado pelo Conselho Diretor a inscrição da dlvida ativa do FUNRURAL.
Purúgrafo único. t. considerada líquida e certa a
dívida regularmente inscrita no [_jvrQ de que trata este ãr~
tigo, e a certidão respectiva servirá de título para a
cobrança judid<~l, como dívida pública, pelo mesmo-pTo-_
cesso e com-os privilégios reservad~s à Fazenda Nacional.
Art. 27. Fica extinto o Plano Básico da Previdência
Soda!, instituído pelo Decreto-lei n" 564 de l~t de maio de
1969, e alterado pelo Decreto-lei nY 704, de 14 de julho de
!969, ressalvados os direitos daqueles que contribuindo
para o INPS pelo referido Plano, cumpram período de
carência até 30 de junho de _1971.
§ !I' As contribuições para o Plano Básico daqueles
que tiverem direito assegurado na forma deste artigo, serão recolhidas somente cm corre:.-pondência ao perfodo a
encerrar~se cm 30 de junho de 1971, cessando o direito de
hubilltaçào aos benefícios em 30 de junho de 1912.
§ 29 Caberá a devolução das contribuições descontadas, já recolhidas ou não, àqueles que, havendo começa~
do a contribuir tardiamente, não puderem cumprir o
período de _carência até 30 dejunho de 1971.
§ 31' As empresas abrangidas pelo Plano Básico são
incluídas como contribuintes do Programa de Assistên~
cia ora instituído, participando do seu custeio na forma
do disposto no item I do art. 15, e dispensados, em conseqUência. da contribuição relativa ao referidQ_Plano,
ressalvado o disposto no § I~>
Art. 28. As entidades sindicais de trabalhadores e de
empregador_e.<> rurais poderão ser utilizadas--na físCaH--zação e identificação dos grupos rurais beneficiados co"nl
a presente L_ei Complementar e, mediante convêiüo com
o FUN RURAL, auxiliá-lo na implantação, divulgação e
execução do PRORURA L.
Art. 29. A empresa agroindustrial anteriormente
vinculada, inclusive quanto ao seu-seto"r agfârio, ao extinto Instifuto de Aposentadoria e Pensões dos Jndustriários e, cm seguida, ao Instituto Nacional de Previdência Social, cOiüínuará vinculada ao sistema geral da Previ déncia Social.
Art. 30. A dotação correspondente ao abono previsto no Decreto-lei n~' 3.200, de 19 de abril de__l941,
destinar-se-à ao refo"rÇo-âos recursos orçainentádOs-dõ
Min-istério do Trabalho e Previdência SoCí<il espiC!fiCiimente, para suplementar a receita do FUNRURAL, ressalvada a continuidade do pagamento dos beneficias--já
concedidos até a data de entrada em vigor desta Lei.
Art. 31. À proporção que as einpresas atingirem,·a
critério do Ministério do Trabalho e Previdência SOcial,
sulideiltc- grãU- de organização, pOderâ"o ser inCluídas,
quanto ao respectivo setor agrário, no sistema geral de
Previdência Social mediante decreto do Poder Executi-

vo.
Art. 32. t lícito _':!C?_ trabalhadoÍ' _ou dependerite menor, a critério do FUNRURAL, firmar recibo de pagamento de benefício, independentemente da presenÇa dOSpais ou tutores.
Art. 33. Os benefícios concedidos aos trabalhadores
rurais e seus dependentes, salvo quanto às importâncias
devidas ao FUNRURAL, aos descontos autorizados
por lei, ou derivados da ObrigaÇão de prestar alimentos,
reconhecidos_judiciulmente, não poderão ser objeto de
penhora, arresto ou seqUestro, sendo nulas de pleno direito qualquer venda ou cessão, a constifuíÇão de qualquer ônus, bem assim a outorga de poderes irrevogãveis
ou em causa própria para a respectiva percepção.
Art. 34. Não prescrevCrã o direito ao beneficío. mas
prescreverão as prestações não reclamadas no prazo de
cinco anos a contar da data em que forem devidas.
Art. 35. A presente Lei COinpJeffientar serã regulamentada no prazo de 90 dias de sua publicação.
Art. 36. Terá aplicação imediata o disposto no art.
I" e seu§ )9, artigo 22, parágrafo úrúco do artigo 23, arts.
25-e-27 e seus §§ e art. 29.
Art. 37. Ficam revogados; a· partir dii vigêriCfa desta
Lei o título IX da Lei n9 4.214, de2 de março de 1963, os
Decretos-leis fll's 276, de 28 de fevereiro de 1967; 5M, de
(I' de maio de 1969, 704, de 24 de julho de 1969, o art.
29 e respectivo parágrafo único do Oeereto-lei ni"3.200,
de 19 de abril de 1941, bem como as demais disposições
'
·
--·
em contrário.

e

Art. 38. Esta Lei Complementar entrará em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1971; ISO<> da Independência e
83<.> ci_a República.
EMfLIO G. Ml::DICI -Antônio Delfim Netto - L.
F. qrne Limã.- JúliÓ Barata- F. Rocha Lagôa- Joio
Paulo dos Reis Velloso.
LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social.

Altera a legislação de previdência social e dá outras providências.
O Presidente da República
_
_
Faço saber que o Congresso NadOnal_decTeta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. I~> ALein"3.807,de26deagostode~t960,cotU
as modificações introduzidas pelo Decreto-_lei Il~' 66, de
2J_d~_!l_c;lV~mbro de 1966, passa a vigor;:tr ç_Q!_ll__a,$_s~guin
tes alterações:

..Art. 69. O custeio da previdência--Social será
ate!ldido pel_as contribuições:
!~ ~~s segura9ps, em_ geral, na b~e de 8% (oito
por cento) do respectivo salâ_rio-de~contribuição,
nela integradas todas as importâncias _recebidas a
qualquer título;
I I - dos segurados de que trata o§ 2'1 do artigo
22, em percentagem do respectivo vencimento igual
à que vigorar para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, com 0- acrêscímo
--de I% (um por cento), p-ara o custeio dos demais benefícios aque fazem jus, e de-2% (dois .12Q!:_Cellto)
-para a assistência patronal;
I fi - das empresas, em quantia igual à que for
devida pelos segurados a seu serviço, indusive os de
que trata o item III do artigo 5~', obedecida quanto
aos autônomos a regra a eles pertinente;
· IV- da União, em quantia destinada a custear o
pagamento de pessoal e as despesas de administração geral da previdência socíal, biin Como a
cobrir as insuficíênclas financ.eíraS- Verific3.das;
V - dos autônomos, dos segurados facultativos
e dos que se encontram na situação do artigo 91', na
base de 16% (dezesseis por cento) do respectivo
salário-de-contribuição, observadas quanto a este as
normas do item I deste artigo;
VI- dos aposentados na base de 5% (cinco por
Cento) do valor dos respectivos benefícios;
VIl- dos que estão em gozo de a:uxnio-doença,
na base de 2% (dois por Cento) dos respectivoS benefícios;
VIII- dos pensionistas, na base de 2% (dois por
cento) doS respectivos benefícios.
_§ ]9 A empresa que se utilizar de serviços de
trabalhador autônomo fica obrigada a reembolsálo, por ocasião do respectivo pagamento, no valor
cor~~pondente a 8% (oito por cento) da retribuição
a ele devida até o limite do seu salário-decontribuição, de acordo com as normas previstas no
item I deste artigo.
- § 2'1 Caso a remuneração paga seja superior ao
valor do salário-de~contribuição, fica a empresa
obrigada a recolher ao Instituto Nacional de Previdência Social a cont.ribuiçâ~ de -ff% (OitO por cento)
sobre a diferença entre_ aqueles dois_ valores.
§ 31' Na hipótese de prestação de serviços de
trabalhador autônomo a uma só empresa, mais de
uma vez, durante o mesmo mês, correspondendo assim a várias faturas ou recibos, deverá a empresa en~
tregar_ ao segurado apenas o valor corr~ondente a
8% (Oito por cento) do seu salário~de-contribtlição,
uma só vez. A contribuição de 8% (oito por cento)
correspondente ao excesso serfl recolhida integralmente ao Instituto Nacional de Previdência Social
pela empresa.
§ 49 Sobre o valor da remuneração de que tratam os parágrafos anteriores não será devida nenhu-

_ -~

ma outra das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social.
§ 59 Equipara-se a empresa, para fins de previdência social, o trabalhador autônomo que rem une·
rar serviços a ele prestados por outro trabalhador
?tUtônomo, bem como a cooperativa de trabalho e a
sociedade civil, de direito ou de fato, prestadora de
serviços."

(Âs Comüsõe.1· de Constituição e
gislacào Social.)

Ju.~tiça

e-deLe-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
!~'-Secretário.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 97, de 1986
NOS termos do art. 195, inciso I do Regimento Inter~
no, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de
Lei do Senado n~>_80, de 1984, que ''altera dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a limitar
em 40 hon1s semanais u jornada de trabalho. Cujo prazo,
na Comissão de Legislação Social desde de 10 de maio de
1985 já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1986.- Nelson Carneiro.

REQUERIMENTO
N• 98, de 1986
Nos termos do arL 282 do Regimento Interno, requeiro a tramitação conjUnta dos seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado rf.' 078, de 1985; Projeto de
Lei do Sena~o n~ 145, de 1984 e Projeto de Lei do Senado n~' 152, de 1984.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1986. -Jutahy Maga~
lhães 7 Presidente da Comissão de Serviço Público Civil.
o

<f.SR.- PRESii:>ÉNTE (José Fragelli) - Os requerimentos lidos serão publicados e incluídos, oportunamente, em Or_dem do Dia nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (José Fragellt)- A Presidência
recebeu as Mensagens n'ls 119 e !20, de 1986 (n9s 154 e
155/86, mt origem), pelas quais o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 2'1 da Resoluçàon~" 93/76,
do Senado F_ederal, solicita autorização para que as prefeituras municiPais de Babaçulândia (00) e Juína (MT)
posSam Contratar operações de crédito, para os firis que
especificam.
As matê:iüiS sefão despachadas às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.

O SR. PRESID~NTE (José Fragelti) -

Passa-se à

.ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, do , 'ojeto de Lei da
Câmara n~' 74, de 1985 (n9 3.362/84, na Casa de origem), que dá nova redaçào ao art. 14 do Decreto-lei
n9 538, de 7 de julho de 1938, que organiza o Conselho Nacional do Petróleo, define suas atribuições, e
dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 387 e
388, de !986, das Comissões:
- de Minas e Energia; e
- de Finanças.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.

mite de CrS 54.528.466.000 (einqüenta e quatro bi·
Jhõcs, quinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos c sessenta e seis mil cruzeiros), para os fins que
espcdrrca.--te-ndo
PARECER, sob n~' 2, de 1986, da Comissão
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta de n9 1-CF.

Ê o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 74, de 19S5

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. !~>-Secretário.
E lido e aprovado o seguinte

(N~> 3.362/84, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República

D~ nova redação ao art. 14 do Decreto-lei n~' 53_8,
de 7 de julho de 1938, que organiza o 'Conselho N acio-

nal do Petróleo, define suas atribuições e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]I' O arL 14 do Decreto-lei n'i' 538, de 7 de julho
de 19Jg, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14. O Conselho Nacional do Petróleo
fica autorizado a tom ar todas as medidas que j u!gar
necessárias para assegurar o fiel cumprimento das
disposições contidas nas leis e regulamentos relativos à matéria, podendo proceder à apreensão de
mercadorias e ao fechamento de estabelecimentos e
instalações de qualQuer gênero que se acharem em
contravenção ás dHas leis e regulamentos, bem
como a impor multas até o máximo de 5.000 (cinco
mil) vezes o valor atualizado das Obrigações Reajustáveis do Tesouro nacíonal-OR TN, vigente à época da aplicação da multa, sem prejuízo da ação
penal que no caso couber.
Parágrafo único. O produto da arrecadação
das multas previstas neste artigo se rã recolhido à
conta do Tesouro Nacional, como receita orçamentária da União."
Art.
cação.
Art.

2~'

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

3~>

Revogam-se as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 2.:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nl' 190, de 1985 (N~> 5.389/85, na Casa de
origem), que estende aos servidores da Justiça do
Trabalho as disposições do art. 3~>e seu parágrafo único, da Lei n~' 7.299, de 14 de março de 1985, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 376 e
377, de 1986, das Comissões:
- do Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
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 irá à sanção.
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 190, de 1985
(N~> 5.389/SS, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho
Estende aos servidores da Justiça do Trabalho, as
disposições do art. 3~>, c seu parágrafo único, da Lei n~'
7.299, de 14 de março de 1985.
O Congresso Naciomll decreta:
Art. J9 Fica estendido aos servidores da Justiça do
Trabo:IIho, nas mesmas condições, o disposto no art. 3~', e
seu paritgrafo único, da Lei nl' 7.29-9, de 14 de março de
1985.
.
Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçUo.
Art. 3~ Revogam-se a.s disposições em contrária._

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Item 3:
Discussão, cm turno único, d6- PrOjeto- de Lei dã
Câmara n~ 19-J, de 1985 (n~' 6.202(85, a Casa de
origem), que autoriza o Poder Execut; ...t abrir ao
Ministédo da Agricultura o crédito espe.:ial até o li-
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REQUERIMENTO
N"' 99, de 1986
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de L~i
da Olmara n9 194, de _1985 (n9 6.:202/85, na Casa de ?ngenl), dC iniciatiVa do Senhor Presidente da República,
que autori:w o Poder Executivo a abrir ao Ministério da
Agricultura o· c·rêdito especial até o limite de Cr$
54.528.466.000 (cinqUenta e quatro bilhões, quinhe?tos :=
vinte e olfO milhões, quatrocentos e sessenta e se1s m1l
cruzeiros), para os fins que especifica, a fim de ser feita
na sessão de I 9 de junho de 19&6.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1986.- Alfredo Campos.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -~Item 5:
Discussüo, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 101, de 1985, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Lei n~>
3.529, de 13 de janeiro de 1959, que disciplina a aposentadoria especial dos jo~nalistas profissionais,
p<tra o fim de estabelecer que as mulheres, exercentes dessa atividade, possam aposentar-se após vinte
e cinco anos de tempo de serviço, tendo
PARECERES, sob n9s 348 e 349, de 1986, das
Comissões:
..:...:.-di COilstituição e JustiÇa, pela constitucjon~.Ji
dade, juridícidade, e, no mérito, favorável com voto
\'cncido do Senador Roberto Campos: e
-de Legislação Socia,l, favorá'vef.
- Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aProvam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Ap-rovado.
O projeto voltarú à Ordem do Dia oportunamente,
para o segundo turno regimental.

Eo

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em conseqüência da aprovaÇão do requerimento, a matéria voltar[~_?t__ Or.~cm do Dia nu data fixada.

seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• Úll, de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Frugelli) - Item 4:
Discussão, em turno único, do projeto de lei da
Cúmaru n9 217, de 1985 (n9 6.970/85, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o resgate de quotas dos
fundos fiscais criados pelo Decreto-Lei n~' 157, de lO
de fevereiro de 1967, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 374 e
375, de 1986, das comissões;
-de Economia; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havCndo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaç~to.
s·rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sent~tdos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irü à sançiio.

"'Altera dispositivo da Lei no;> 3.529, de I3 de janei~
ro de 1959, que disciplina a aposentadoria especial
dos jornalistas profissionais, para o fim de estabelecer
que as mulheres, exercentes dessa atividade, possam
aposentar-se após vinte e cinco anos de tempo de ser~
viço,,.
O ·congreSso Nacional decreta:
Arr. Jll Oart./9dalein~>3.529,de 13dejaneirode
1959, passa a vigorar com a seguinte redução:
..Art. 1~ Serão aposent';Ldos, com remuneração
intcgml, os jornalistaS profi:;sionais que trabalham
em empresas jornalísticas, quando contarem 30
{trinta) anos de _serviço, se do sexo masculino ou 25
(vinte c cinco) anos, se do feminino."

os-

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 217, de 1985
(N~' 6.970/85, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da República

Dispõe sobre o resgate de quotas dos Fundos Fiscais criados pelo Decreto-Lei no;> 157, de 10 de fevereiro- de 1967.

O Corigresso Naciom.tl decreta:
Art. 1~> Os contribuintes que a partir da data de
publicação desta lei possuírem aplicaçõt.-s em quotas de
Fundos Fiscais criados pelo Decreto-Lei n"' !57, de 10 de
fevereiro de 1967, posteriormente transformados ou incorpor:tdos em Fundos Mú_tuos de_Ações, nos termos da
Resolução do Conselho Monet[lrio Nacional n9 1.023, de
5 de junho de 1985, em montante inferior a lO (dez)
Obrigações Reajustúvcis do Tesouro Nacional ORTN, poUerUo resgatá-las independentemente do ano
de .sua uquisiç5õ, na forma a ser estabelecida pelo Conselho Monctúrio Nacional.
Panígrafo único. O Conselho Monetário Nacional,
observado sempre o limite máximo estabelecido no caput
deste artigo, líx<.trú as d<ttaS de resgate, bem como Q] yalores das quotas a serem periodicamente resgata,das ..
Art. 21• Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhc:tc;Jto.
Arl. 39 Revogam-se ols disposições em contrário.

Arl. 2~> As despesas decorrentes da execução desta
lei correrão à conta das fontes de recursos normais da
previdi!ncia social.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicotçào.
Art. 49 Revogam-.sc as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Há oradores
inscritos.
-_ Concc:do a palavra ao nobre.: Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR. NElSON CARNEIRO (PMDB -

RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
---~caliza-se no Auditório Petrônio Portela, com encerrã:illento pn:-vísto para tlmanhã, o I V Encontro Nacional
do DIAP - Departamento lntersindical de Assessoria
Pmlamcntar, onde estão sendo debatidos problemas da
maior '1mportüncia para os trabalhadore!> brasileiros e,
em particular, três assuntos de real interesse para os a~M
salariudos, quais sej;.un; dispensa sem justa causa; equLvalênci~t salarial entre aposentados e pessoal da ativa e
qurrrenl.:t horas scm:muis como jornadu de trabalho.
SenUo um dos parlamentares que tem em sua atuaçào
inúmeras proposições em defesa dos assalariados,_temos,
com rclw,·ão ao problemu da dispensa sem justa causa,
Projeto de Lei n~' 10, de 1983, o:Lprovado em primeira discussão c que estú, com nosso apelo, dependendo de decisUo do ilustre Líder do Govcrn.o, para que se possa ser
i-ncluído na pauta pam votação em segundo turno c, posteriormente, enviado t1 C:1maru dos Deputados. Ainda
recentemente, o ilustre: Sena_çlor Aloysio Chaves ofereceu
<Krexame do:t Casa cuid<.tdoso projeto com o mesmo objetivo.
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Sobre a equivalência safaria( entr6 aposentad.os e pessoal da ativa, como se trata de matéria financeira e, portanto, privativa do Poder ExecutivQ, viino~~ fõ_rmu_lando
apelos através de pronunciamentos ao Goveffio,~pà.ta
que, tão [ogo possa, seja revisto o a~ual tratamento e venha o aposentado a receber as mesrp.as importâncias do

seu colega na atividade. Ainda acr~centamos a essa rei-

vindicili;:ão a isenção da contribuição para o !NPS, já
atendida pelo Governo, e que os aurilent6s dos aposentados liejam pagos na mesma data do.$ conceQ.idos ao pessoal da u.th·a.
__ _
Por último, na parte que se refere; à joinaà"ã Oe trabalho de quarenta horas semanais, estamos pedi~do n~ta

sessão do Senado que faça vir à Or,dem do Dw ProJeto
de Lei de nossa autoria n9 80, de 1984, que se encontra
desde maio do ano passado na Comissão de Legislação
Social depois de aprovado pela Comissão de ConstiM
tuiçào' e Justiça, e que esperamos merecerã a aprovação
do Senado Federal.
,
__ _
Ao fazer este registro, queremos felicitar os organízãM
dores deste importante encontro, cujas conclusões e _recomendações por certo servirão p:mi orient::~r os poderes
públicos e a todos nós que acompanhamos e particip::~M
mos dos assuntos ligados aos ::~ssalariados no nosso ~afs,
quer na vida privada, quer no setor público.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESID~NTE (Josê Fr:l~~l!i) - ~oncedQ a
palavra ao nobre Senador _Affredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-, MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Se Presidente, Srs. SenaM
dores:
Acabo de retornar da terra onde por último se deita o
sol.
_
_
Mas nào vou deter-me cm louvores incontidos à sua
paisagem, à sua hiStórfil de conquist:.~s e de re::~lizações, ·a
uma cultura que conseguiu transcender os limites do
Condado Portucalense, chegando a avi~inharMse e a competir com outras culturas tidas como mais fortelT!en!~ _es~
tabeleddas, seja no Ocidente o_u n::~s partes mais orientais
de nosso Planeta.
Não serei Sentimental.
Quero cxaminat a raclidade da grande democracia
portuguesa, assentada na efetiva consulta popular e no
mais profundo respeito pela divergência ideológica, políM
tica ou religiosa, conforme pude observar e sentir.
A Revolução dos Cravos que, à semelhança da Reconquista de D. Afonso Henriques, permitiu que Portugal
viesse ao encontro de sua nacionalidade, operou, passada uma década, transformações sociaiS; --econõmicas e
políticas, que redundantm no surgimento de um pafs traM
dicionalmente moderno, preparado para atirar~se em novas conquistas, dessa vez representadas pelos grandes
mercados internacionais, como intermediário de interesses comuns.
-·----·--··. ___
.
Foi esse o Portugal que encontrei e é com eSse Portugal que o Brasil haverá de estreitar relações, em benefício
não apenas dos dois países, mas também dos dois continentes, pois será assim que a Europa e a América se reenconlri.lrào,
Vejo as relações entre Brasil e Portugal renova.das
num contexto histórico mundial de transição, no qual as
forças hegemónicas sedimenta das a partir do colonialismo e da expansão multinacional do poder econômico e
do poder ideológict;,--dcverão, forçosamente, cederespaço às propostas de nova ordem internacional oriunda
das experiências próprias de países emergentes.
A saturação do modclo polarizado de alinl:tamento é
evidente sobretudo no Brasil que, cada vez de_ m:;~.neira
mais incisiva, imprime sua própria 'marca nds acertos e
div<..-rgéncias internacionais. A abertura· geral do _horizonte de nossa diplomacia privilegia a união de nações a
partir de necessidade comuns, raízes sócioMculturais, preservação de interesses peculiares e afirmação de soberania. Veja-se, a respeito a firme e permanente defesa, por
parte do Br;,tsil, do direitO dos países africanos aos benefícios reais da independência polftica.
· A divisão do Mundo cnts_ç ricos e pobres, entre países
ultamenle industrializados c outros, condenados à espoliação de suas riquezas, mostra, resultados desastrosos e
deterioração acclcrad<l, de que é subproduto lamentável
a cultura Jo terror que hoje permeia a vida das nações e
dos cidadãos.
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O diffcil caminho para uma saída produtiVa, justa; que
garanta, no mínimo, futuro a nossos filhos, passa pela
~ào de países cuja história se reformulou na direção de
um novo conceito -de democracia, avessO ao imperialisM
mo e assentado em bases de ~ooperação _e -~esenvolvi
me_!lto _coJ!i!J-nto. Nesta armação que se consolida diaMadia por atitudes enérgicas e independentes - de que é
exemplo a condução da questão da dfvida externa brasileira junto ao FMI - inserem-se as possibilidades conjuntas de Brasil e PortugaL
A viagem do Presidente Sarney traz nítida essa referência. A par da inelutável emoção do roteiro, que fala
tão de perto a nossa cultura e desperta imediatos sentimentos de fraternidade, o realismo e a procura de alternativas objetivas de crescimento económico permearam
os d_e:..: dias protugucses e cabo-verdi::lnos da comitiva
pn:sidenciaL
A presença simultênea de oitenta empresários brasileiros é a prova mais concreta do amadurecimento da::. relações entre os dois países sobre a base afetiva secularmente cultivada.
É interessante enfatizar, inclusive, o caráte_r abrangente de tal amadurecimento, quando constatamos a oportunld<ldc do Encontro de Unificação Ortográfica da
Língua Portuguesa, afin:.~l um passo efetívo para elimiflãrU"iifóbíce significatlv6 à Simplificação de uma séri~
de procedimentos para facilit::~r os conta tos bilaterais em
todoli o~ _campos da vida das duas nações.
Em hora feliz decidiu o Presidente Sarne)' visitar Portugal, traçando significações e perspectlvU:s que, certamente, ticarào impressas no relacionamento futuro de
amb~o~~ _p~~-es·

___ __ __________ ____ _

___________ _

-- Sentimo-nos honrados por, representandO nosso Partido, termos participado desse momento e desejamos que
todos os brusileiroS possam estar conscientes de que o
Brasil avançou um espaço ímportante,-vltal, na sua luta
pelo cstabdecimento de uma nova filosofia _de _convivênM
cia internacionaL
Era o que tính:.~mos ;:t_ dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O _SR. PRESID~NTE (Jo~é ~ra~elli)"- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutafty Magalhães.
O SR. JUTAHV MAGALHÃES(PMDB- BA. Pronuncio.! o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Considera-se o envelhecimento pop-ulacional como
urn do~ mais graves problemas sociais a serem enfrentados nas próximas décadas, não só em nosso PafS, mas em
Lodo o Mundo.
Retomo este tema, tantas vezes abordado no Plenário
desta Casa, trazendo a V. Ex,s. um texto constitucional
que me acarreta um sentimento misto de admiração e
tristeza:
"ARTIGO 72
(Terceira Idade)

I. As pessoas idosas têm direito à segurança
económica e a condições de habitação e convivia familiar e comunitãrio que evitem e superem o isolamento ou a marginalização sociaL
2. A políticu. de terceira idade engloba medidas
de carátcr económico, social e cultural tendent~ a
proporcionar às pessoas idosas oportunidades de
realização pessoal, através de uma participação atíva na vida da com unidade."
Este artigo, claro e objetivo como devem ser todas as
leis integra a Constituição de Portugal. Causa-me admk
ra~ão ver que essa nação-irmã, berço da nossa cultura,jà
há alguns anos atentou para a consideração e o respeito
devidos à ancianidade. DespertaMme tiisfeza O fato de
que o Brasil ainda se mantenha omisso a respeito,
De11ejo, entretanto, re:;salvar que, se tal situação perM
manecc imdtemda, não nos cabe a responsabilidade, jã
que o Projeto de Emenda à Constituição 09 25, trazido
por mim a este augusto Plenário, em 29 de maio de 1981,
com o objctivo de sanar essa lacuna, apesar de ter recebi--do o apoio'dos meus nobres Pares e os encôril_ios do ilustre Senador Nelson Carneiro, foi declarado prejudicado
por decurso de prazo, o mesmo ocorrendo quando de
sua rcapiesentação a IS de março de 1982.
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Todos sabemos que os cuidados com a infância devem
cum;Lituir metas priorit{lrias em países ao nível de industrialização alcançado pelo Brasil, não obstante, não podemos esquecer de que o outro extremo da linha etária
não pode nem deve ser abandonado, transformando a
velhice em um verdadeiro estigma social, ou, ainda, segundo a ONU, "em vítimas passivas e vulneráveis do desenvolvimento", principalmente nos aspectos de emprego, cducaçilo e assistência médica.
Dos IO milhões de _idosos brasi_lciros, aproximadamente 10% residim nos grandes centros urbanos, submetidos
a um desumano processo de marginalização, não somente por preconceitos arraigados, mas por falta de uma legislu_(_:àO mais humana c de recursos assistenciais adequados.
Recentes estudos realizados pela Organização Mundial de Saúde demonstram que, "mesmo na casa dos 70
anos •. os indivíduos sadios podem fazer muito mais do
que Cuidar de si próprios: tanto podem completar um
bom dia de trabalho, como utilizar suas mentes cm atividades criadoras, manter relações de a feto e desempenhar
atívo papel na comunidade. Portanto, cumpre destacar o
estereótipo do velho incapaz e inútil" e corrigir as dificuldades vinculadas ao contexto social do próprio envefhccimcnto, como o isolamento, a solidão, a tristeza e a
alienação da sociedade.
Mais do que um processo físico, o envelhecimento é
considerado pelos especialistas em Gerontología como
um estado de espirita, cuja revolucionária transform;lção hoje testemunhamos. Os avanços científicos, porém, só poderão ser aplicados com êxito numa sociedade
que reconheça os grupos etários mais velhos não como
devedores de sua bene-volência e _caridade, mas corno credores~-[SI.Oi!; como pessoas que trabalharam para garantir o progre~so econômico, social e cultural e, portanto,
merccedorus de toda a gratidão e cuidado.
Ao tomar conhecimento do Relatório Final do Grupo
Espec~ai de Tmbalho institufdo pela Portaria INAMPS-2.983, de 9 de setembro de 1985, para aValiar ã situação
atuat do _atendimento médico-social prestado à população idosa, verifiquei, com grande satisfação, que Hos
resultados das investigações indicam que as habilidades
intelectuais podem manter~sc e._<;távcis com o awnento da
idade". Esta afirmação vem corroborar as informações
-divulgudas -e-m artigo especial da Revista Visão (29-1079), sob o título "A Força da Terceira Idade", as quais
esclarecem que, enquanto as tarefas braçais apresentam
um acentuado declínio da produtividade a partir dos 25
anos, as atividades intelectuais atingem seu ponto mãximo cm torno dos 60 anos, evidenciando, a seguir, ligeira
curva decrescente; as funções de che:fia alcançam o grau
ideal de produtividade aos 50 anos, deixando de apresentar quaisquer sinai:; indicativos de reduçrw de desempen h o até os 65 anos.
Retornando ao citado Relatório do INAMPS, encontramos que, "se considerarmos a dimensão que o trabalho assume em nossa cultura, como forma privilegiada
de produção de identidade sociaf, além de espaço prívílegiado de relacionamento interpessoal, podemos entender
a exigência emocional e o impacto social que o afastamento das atividades prortssionais representa para o inM
divídlio~'. Esta asserçãO vem ao encontro da "teoria d:ativídade". levantada pela gerontologia social, segunde
a qual ..os indivíduos, para melhor viverem, devem per
manecer atTVOS- átê o final de suas vidas".
Programas _de desenvolvimento de criatividade execl.!
-iadOs por várias emPresas constataram que a maturidad•
de julgamento, a capacidade para inspirar confianÇa, a~
siduidade, e:;tabilidade c aptidão p::~ra organizar infor
m.ações ~ão detrnitivamcnre supen'ores nos grupos de a<!
mini:;tradures mais velhos (in Boletim da Inspetori::.
Gcrul de Finanças, julho-agosto de 1973).
Consiçkramos, então, Sr. Presidente, que é preciso uti
lizar melhor os recursos humanos mais idosos que dese
jam continuar aplicando seus talentos e sua experiência
E. ineg{!Vcl que o faco de não conseguir trabalhar, quar.
do se pode c se quer, suscita profund::~s frustrações no sr•
humano. Além disso, estudos realizados pela Universi
dade _de Michigan revelaram que "as pessoas que contau
com alta motivação e boas oportunidades de pesquisa
mantêm elevado índice de produtividade na idad.
avanç<tda". Parule/amente, as capacidades verbais conti
nuam crescendo durante toda a vida, e o aprendizado:
um fenómeno constante.
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Já em 1976, o l Seminário Regional sobre o Idoso na
Soçicdade Brasileira, realizado em São Paulo, concluiu
que o trabalho contribui para a saúde física do· idoso,
evitando o isolamento, o tédio e a apatia causados pela
imaturidade, conservando sua independência.perante os
familiares, integrando-o na. comunidade, mantendo o
seu autoconceito e contribuindo para a saúde física e
mental do mesmo.
Outro aspecto relevante para essa faixa etária é o lazer, cujas atividades se prestam tanto ao desenvolvimento da criatividildc quanto à redução do isolamento. Entretanto, além do aspecto psicológico, especial atenção
deve ser dada ao aspecto físico do indivíduo de idade
avar1çuda, devendo ser programadas atividades adequadas por técnicos especializados com a participação dos
próprios bencfici[trios,
De acordo com experiênciaS-realizadas em EstadÕs
das Regiões Sul e Sudeste, inúmeras ati vidades como artc.'ianato, seminários~ cursos, exposições, trabalhos manuais, jornais. esportes e outrus apresentaram resultados
altamente satisfatórios, promovendo a integração ou a
reintegração social do idoso e despertando o interesse da
família e du comunidade, especialmente quando essas
programações permitem a participação de pessoas de diferentes faixas etárias. Assim motivados, os grupos de
idosos podem ampliar suas perspectivas, registrando-se
várias situações em que superaram as próprias dificuldades e passaram a colaborar no atendimento de outros
grupos carentes -e-a atuar positivamente em programas
de interesse comunitário.
Em 1982, o Dr. Tuffik Mattar, à époC-a Presidente da
Associação Paulista de Geriatria e ex-Membro Consultor de Assunto do Idoso junto à ONU, apresentou ã Prefeitura de São Paulo o projeto de criação de um gero parque, nos moldes existentes em diversos países desenvolvidos, "uma úrca reservada apenas às pessoas idosas, com
todos os recursos necessários à prática de exercícios físicos, atividades socíais e de Jazer", além de uma unidade
cãrdlo-rcspiratóriu, pronto-socorro e outros equipamentos adequados. Grundcs áreas verdes existem em todas
a-; cidades brasileiras, e o isolarriento de parte-das mesmas pura atendimento aos idosos seria um empreendimento de amplos resultados na esfera social sem acarretar despesa\> vultosas.
Poderíamos, Sr. Presidente, analisar ainda durante
longo tempo os inúmeros aspcetos humanitários· concernentes aos- idosm, dentre os quais a saúde, a nutrição, a
pwtcção ao consumidor, a habitação, a família e a educação, entre outros. O Bral>il, nobres Senadores, esteve
presente à Assembléia Mundial realizada na Áustria, en~
tre 25 de julho e 5 de agosto de 1982, que aprovou o
"Plano dt:Açào Internacional de Viena sobre o Envelhecimento"- documento que estabelece princípios e recomendw,;ões para a açào e para a execução do mesmo.
Nosso País, através de seus representantes, reconheceu
"solenemente que a qualídadc da vida não menos importante que a longevidade e que, por conseguinte, as
pessoas idosas devem, na medida do possível, desfrutar
no seio de suas próprias famílias e comunidades de uma
vida plena, saudável, segura e satisfatória e serem estimadas como parte integrante da sociedade". Lamenta~
velmente, Senhores, é muito fácil ignorar os problemas
da Terceira Idade, uma vez que o abandono a que são relegudos reduz a grande maioria dos anciãos a um estado
de alienação e passividade.
Felizmente, o ardor combutivo ainda persiste em aJ.
guns, e esses poucos se organizam, paulatinamente, pri~
mciro em Federações, logrando, em 13 de outubro de
1985, fundar a Confederação Bra~i_leira de Aposentados
e Pensionistas, concretizando a afirmação do Sr. José
Mamede, Vice-Prcsidcnte da Federação das Entidades
dos Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito Encarregada
de Analisar o~ Problemas da Previdência Social Brasileira, em 23 de agosto de I 983:

e

" ... os trabalhadores brasileiros estão evoluindo
também intelectual, social e politícarrlerite".
E mais:

" ... nós somos. queiram ou_ não as autoridades
executivas, legislativas e judiciãi-1as,- a- face angular
deste País. Tristes de todas essas lideranças e de todos esses Poderes, se os trabalhadores se conscienti-

zarem da sua força e passarem democraticamente a
exigir os direitos que lhe são dados na Consti-

tuiçi:i.o".

O desalento dos ex-trabalhadores já se havia manifestado publicamente através da "Carta de Praia Grande",
aprovada por unanimidade no VIl Congresso dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, em 1982, que assim se
inicia:
"O Aposent<:tdo na Sociedade Brasileira é um
grupo discriminado, social, econômica e politicaménte." _

Em deSagravo à nossa honra de Nação em desenvolvimento, tingido pelas brisas da Nova República, o advento úa justi~a social a portou na sociedade brasileira. A seriedade, a competência c a integridade de um cidadão do
porte do ex-Ministro Waldir Pires foram submetidos à
dura prova de salvar dos escombros uma instituição
combalida e desacreditada. E ele o conseguiu, Senhores!
Em apenas onze meses de gestão, logrou demonstrar que
a Pn.:vidência Social é viável e que a solução, simples e
óbvia, está ao alcance de qualquer órgão público.
~·Basta que se administre o sistema com probidade c capacidade de gerenciamento, com base na justu <.:onccítuação da c.stiutura da despesa e da rece.í·
ta."

Apc.'iar de havt..>r recebido o Ministério com o déficit
estimado em 7,9 trilhõcs de cruzeiros, o Minstro mantev-e o comproniisso de não reduzir benefícios nem aumentiJJ'__a.s__contribuições, logrando operar uma impressionante invers5o na contabilidade prcvidenciária.
Rcutivando os mecanismos de controle e fiscalização
através do cruzamento de informações computadorizadas, o Ministro desvendou o emaranhado de fraudes que
agravavam as despesas da Previdência e a tornavam realmente inviável.
No esforço de universalizar e humanizar o atendimento prcvidenciário, estendeu nova modalidade de assistência hospitalar aos trabalh:.~dores rurais, expandiu os serviços médicos às comunida~es indígenas e modificou os
sistemus de horários nas unidades previdenciárias, visando à melhor qualidade na prestação dos serviços.
Ao receber os representantes dos aposentados e pensionistas, em _J 8 de março do corrente ano, o Ministro
Waldir Pires lhes comunicou a decisão do Governo de
revogar o art. 2~' do Decreto-lei n9 1.910, que havia criado uma dupla incidénsia da contribuição daqueles beneficiários. A confirmação pública dessa resolução foi feita
à ím-Pi-ensa pelo a tua! Ministro Raphael de Almeida Maga!hUcs. __Como Membro desta Casa, como filiado ao
PMDB c como cidadão brasileiro, não me posso esquivar ao elogio do elevado senso de justiça social inerente a
es-sa medida do Governo Federal. Acredito, outrossim,
falar em nome dos meus nobres Pares, quando afirmo
que o Congresso Nacional recebeu com alegria a Mensagem Presidencial que porú cobro à espoliação sofrida peJos aposentados.
Qu-anto- aos déstinos do Ministério da Previdência e
Assistência Social, podemos todos estar tranqUilos, jâ
qU:e~·-aesae suã posse, o atual Ministro declarou pretcnd_er prosseguir na mesma linha de ação traçada por seu
ilustre antecessor. Assim sendo, tendo estabelecido como
meta "uma administração transparente, com a participação dos segurados", o Ministro Raphael de Almeida
Magalhães se determinou combater as anomalias crônicas que oneram a Previdência, repensando-a no que concerne à fonte de recursos, normalizando as contribuições
dªs ~mpresas privadas e públicas e· dos demais órgãos do
governo e ampliando a participação de recursos fiscais
do orçamento geral da União.
Duas outras antigas reivindicações dos aposentados
deve_m ser também objeto de estudos e soluções urgentes.
70% desses beneficiários recebem até um salário mínimo.
Q_~tre eles, muitos, após trinta ou mais anos de contribuição ao progresso do País e aos cofres da Previdência,
percebem quantias irrisó_rías, inferiores à renda mensal
vitalícia qUe contempla com meio salário mfnimo aqueJes que, muitas vezes por razões alheias à sua vontade,
pouco trabalharam ou em quase nada contribuíram.
A outra questão de profundo significado social ê "a
correção dos valores das aposentadorias e pensões"; bus-
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cando eliminar a defasagem existente. Esta, Sr. Presidente. é a primeira das solicitaÇões -que integram o documento resultante do IX Cén1gressá dos Aposentados e Pensionístá.S do Brasil, encaminhado em 28 de outubro de
1985 ao então Ministro Waldir Pires e reiterado, em 18
de março de 1986, ao Ministro Raphael de Almeida Magalhães.
Consideramos desu~ano, Srs. Senadores, que na etapa mais difícil da vida - a da velhice-, com os desgastes físicos e emocionais que precisa enfrentar, a cidadão
brasileiro receba, quase como afronta ou punição, uma
aposentadoria correspondente à média dos últimos 36
meses de trabalho, considerando-se o período inflacionário que acabamos de atravessar. Esses prejuizos permanecerão existindo, ainda, durante pelo menos 36longos meses, caso consigamos manter o milagre da inflação
zero, por três anos.
Urge, portanto, que o Ministério crie as condições necessárias e suficientes para que os aposentados vejam diminuir, a cada ano, o desnível salaríal hoje existente. Relembro, neste instante, Senhores, que o ex-Ministro Waldir pires, ao tempo de sua gestão, delarou ser •'possfvel
até que o Fundo de Reserva da Previdência possa ser utilizado, em detenninados momentos, para se fazer uma
reposição salarial". Esse desnível entre os vencimentos
dos ativos e dos inativos poderia se progressivamente
corrigTdo por meio de um acrésimo percentual - digamos de 5% - a cada aume-õ.to anual concedido, até
atingir-se o valor do salário pigo aOs atuais trabalhadores das mesmas categorias.

A classe social dos aposentados - é com pensar que
afirmo_- tem sido_ duas_yezes oprimida: uma, pela velhice, com os temores naturais que só terminam com amorte; outra, Senhores, com a aviltante e imerecida dependência sócio-econômica que apenas se extingui rã no dia
em que a Previdência se constituir, efetivamente, em instrumento de bem-estar social.
Fere-me, e acredito que a todos os Senhores, a injustiça da velhice espoliada e oprir:-:itia. Essa ê uma chaga
aberta em qualquer nação que se pretende democrâtica.
Existem, entretanto, outras sociedades onde o ancião
possui um lugar f:tr.mroso e uma voz privilegiada. Diz-se
-que a industrialização de um país é maléfica para os idosos. Comenta Simone de~Beauvoir, em sua obra sobre a
velhice_:.
"As árvores que o velho plantou serão abatidas.
QUase em toda parte a célula familiar explodiu. As
pequenas empresas são absorvidas pelos monopólios ou se deslocam.
O filho não reconhecerá o pai, e o pai sabe disso
(... ).As coisas que ele realizou e que fizeram o senti~
do de sua vida são tão ameaçadas quanto ele mes~
mo."
Mas que dizer dos países europeus, com seus.códigos
de leis que amparam os idosos? Dos Estados Unidos,
que desde os anos_5_0 buscam ·a: revalorização da Terceira
Idade? Da Rússia, que procura prover o bem-estar dos
seus mais de 45 milhões de pensionistas? Por que não ingressar o Brasil nesse concerto internacional de proteção
ã minoria mais carente porque mais indefesa?
Resta-nos, ainda, Senhores, a esperança de que a Assembléia Constituinte, tão ansiosamente aguard'!.da pela
Nação, conceda aos idosos brasileiros o tratamento
equânime que indiscutivelmente merecem, insedndo no
novo texto constitucional dispositivos de amparo e valorização da Terceira Idade.
Manifestamos, Sr. Presidente, nosso inteiro acordo à
Escritora Ecléa Bosi, livre~docente da Universidade de
São Paulo:
"Para que nenhuma forma de humanidade seja
excluída da Humanidade é que as minorias têm Ju ..
tado, que os grupos discriminados têm reagido. A
mulher, o rtegro, combatem pelos seus direitos, mas
o velho não tem armas. Nós é que temos de lutar
por ele." (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a piesente sessão, designando, para .a se~são ordinãria de amanhã. a seguinte

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara

n'~'

104, de 1979

{n~

3.923/77, na Casa de origem), que

especifica condições para inscrição e registro de embar-

ORDEM DO DIA

cações,_ tendo

-PARECER FAVORÁVEL, sob n' I75, de I98I, da
Comissão:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' lO, de 1981 (n'~ 1.529/79, na Casa de origem), queVotação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmadispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
ra n9 196, de 1984 (nl' 2.736/83, na Casa de origem), que
dos ex-combatentes segurados da previdência social, tendispõe sobre a alienação de imóveis pertencentes aos-mudo
nicípios e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n's 354 e 355, de
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos l.2I5 e 1:216,
1981, das Comissões:
- --de 1985, das Comissões:
-de Legislaçio Social; e
-de Constituição e Justiça; e
- de F1nanças.
- de Municípios.
9

2

Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da Câmara n' 84, de 1981 (n'i' 3.464/80, na Casa de origem), que
institui o "Dia Nacional de Comba~e ao F~Jmo", tend_o
PARECERES, sob n•s I.I9I, de 1981, 46I e 462, de
1985, das Comissões:
-de Saúde- 1~" Pronunciamento: favorável; 2~" Pronunciamento: favorável à Emenda n~' I, de Plenário;
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto e à
Emenda n'i' 1, de Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 187, de 1985 (n9 4.967/85, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa
valores de retribuição da Categoria Funcional de Biomédico e dá outras providências, tendo
_
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 200 e 20I, de
1986, das Comissões;
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
10

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei d_a Câmara n' 28, de 1982 (o'l'_L096/79, na Casa de origem), que
pennite a impetração de mandado de segurança contra
atos de autoridade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo
PARECERES, sob nos 878, de 1982 e 1.059, de I985,
da ComisSão:
-de Constituição e Justiça, }9 Pronunciamento: favorável; 29 Pronunciamento: pela constitucionalidade_ejuridicidade da Emenda n' I, de Plenário.
-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 69, de 1981 (n'i' 816f79, na CaSa de origem), que dá
nova redação ao art. 110 da Lei n? 5.108, de 21 de setembro de 1966-- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob n~ 83 e 84, de 1984, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Passos Pôrto e José Lins.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n9 71, de 1981 (n'i' 81/79, na Casa d.e origem), que modifica a reduÇão do caput do art. 79 da Lei n~' 4.380, de 21
de agosto de 1264, que institui o siStema financeiro para
aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob nos 1.055 e 1.~56, de 1983, das Comissões:
_
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta
de n'i' 1-CF.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 85, de 1981 (n~' 3.652/80, na Çasa de origem), que
altera dispositivos da Lei" n9 6.537, de 19 de junho de
1978, dispondo sobre os Conselho~ Federal e Regionais
de Economia, tendo
PARECERES,_sob n% 72 e 73, de 1983, das Comissões:
-de Legislação Social, favorávCl; e
-de Constituição e Justiça, (exame solicitado em Plenário) pela constitucionalidade e juridicidade.

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 86, de
1986, de autoria do Senador Marcondes Gadelha, solicitando, nos termos do art. 76, do Regimento Interno, a
criação de uma comissão especial, composta de 5
membros, para, no prazo de 50 dias, estudar e apresentar
soluções sobre problemas atuais de saúde pública, tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário,
da Co_mi~§~O de Saúde.
11
REQUERIMENTO N• 92, DE 1986
(Artigo 239,-lnciso VI, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 92, de
1986, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, através do Ministério da Indústria e do Comércio,
informações à Superintendência de Seguros Privados SUSEP, acerca da interrupção havida nas atividades de
empresas de previdência privada e conseqüentes provi~
dências porventura tomadas visando à defesa dos associados dessas entidades.
12

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1984, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que introduz alterações no arl. 17 da Lei n9 5.107,
de 13 de setembro de 1966, para dispor sobre indenização dos aposentados espontaneamente _e que contavam f{lais de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n~'s 584 e 585, de 1985, das Comis_sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito favorável; e
-de Legislação Social, favorável.
13
V~:ltação,

em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume, que revoga disposição do Decreto-lei n91.910, de29
de dezembro de 1981, tendo
PARECERES, sob n9s 279 a 281, de 1986, das Comissões:
-=de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mêrito favorável; e
-de Legislação Social e de Finanças, favoráveis.
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neiro, que introduz modificações no Código Penal, com
vistas a ampliar a 1munidade penal do advogado no
exercício de sua atividade postulatória judicial, tendo
PARECER, sob n'i' 206, de 1986, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalid_adc,
juridicldade e, no mérito favorável.
15
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do
art. 195, I, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 151, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a edição de decretos secretos, e
dá oulras providências, tendo
PARECERES, sob n' 373, de 1986, e oral, proferido
__em .P.If!nário1 _,_d~s Çor_nis_sões:
.
.
-de Çon~ituição e Justiça, favorável, nos termos de
substitutivo que oferece; e
...:..... de Segurança Nacional, contrário ao Projeto c ao
Substitutivo.
16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 242, de 1984, de autoria do Senador João Lobo,
-que dá nova redação ao art. 79, da Lei n9 5.692, de 11 de
agosto de 1971, que "fixa as diretrizes e bases para o cnsinÕ de 19 e 29 graus", tendo
PARECERES, sob n~'s 872 e 873, de 1985, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável, com Emenda que
apresenta de n9 l - CEC.
17
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 197, de 1984(n9953/83, na Casa de origem), que
institui o Programa Nacional do Milho- PRO MILHO,
e determina outras providência~. tendo
PARECERES, sob n9s 747 e 748, de 1985, das Comis~
sões:
- de Agricultura, favorável; e
-de Economia, favorável, com Emendas que apresenta de n's l e 2-CE.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 93, de
1986, de autoria do Senador João Lobo, de adiamento
da discussão para o dia 12 de junho próxímo).
18
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'i' 28, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia
como con__f:Iusão de- seu Parecer n~' 355, de 1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Lc-verger (MT) a coritratar operação de crédito no valor de
ezs-1.552.266,70 (um milhão, quinhentos e cinqUenta e
- - -dois mil, duzentos e sessenta c seis cruzados e setenta
centavos), tendo
PARECERES. sob n9s 356 c 357, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
...;:.-de Municípios, favorável.
19
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 29, de 1986 (apresentado pela Comissão de_Eco.nomia
como conclusão de seu Parecer n'l 358, de 1986), que autoriza a _Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (M~
a contratar operação de crêdito no valor de Cz!
532.128.80 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e vinte-:
oito cruzados e oitenta centavos), tendo
PARECERES, sob n"'s 359 e 360, de 1986, das Comi:>
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade.
juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.

14

20

Votação, em primeiro turno, do Projt':to-de_Lei do Se.
nado n"' 46, de 1985, de autoria do Sen~dpr Nelson Car~

DiscussãP, em turno único, do Projeto de Resoluçã(
n' ~_O, d~ 1986 (apresentado pela Co_r~i_ssão de Economi
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como conclusão de seu Parecer n9 361, de 1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes (SC) a
contratar operação de crédito no valor de CzS
14Ll32,31 (ce11to e quarenta e um mil, cento e trinta e
dois cruzados e trinta e um centavos), tendo
PARECERES, sob nl's 362 e 363, de 1986, das Comis-

sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
21

Discussão, em turno úniCo~- do Projeto de Resolução
n~' 31, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia
corno conclusão de seu Parecer n9 364, de 1986), que au-

toriza a Prefeitura Municipal de Cruzeiro (SP) a contratar operação de crédito no valor de CzS 6.162.889,60
(seis milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e oiM
tenta e nove cruzados e sessenta centavos) tendo
PARECERES, sob n9s 365 e 366, de 1986, das ComisM

sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está

encerra~

da a sessão.
(Levanta~se
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a sessão às 18 horas e 55 minutos.)

(•) ATO DO PRESIDENTE N• 175; DE~ 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso (V, do Regimento Interno e de acordo com a dele~
gação de competência que lhe foi out_9i-gada pelo Ato da
Comissão Diretora n? 2, de 4 dC:3b-rll de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 014716 85 2 resolve
aposentar, voluntariamente, Dalva Bastos Lopes, Enfer-

meíro, Classe "Especial", Referência NS-25, do Quadro
Pe"rmanente do Senado Federal, nos termos dos artigos
10_], inciso III, parágrafo único, e 102, inciso I, alínea it,
da Constituição da República Federativa do Brasil, com~
binados com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430,
incisos IV e V, e 414, § 4'1 da Resolução SF n9 58, de 1972,
e artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF n9 358, de
1983, bem como a Resolução SF n9l3, de 1985, da Lei n9
7.261, de 3Ml2~1984 e do Ato da Comissão Diretora n9
22, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%,
observado o limite previsto no artigo 102, § 2", da Cons~
tituição Federal.
Senado Federal, em 4 de setembro de 1985. -José
Fragelli, Presidente do Senado FederaL
(~)

Repllblicado por haver safdo com incorreção no DCN, Seç1la II, de 5-9-

SS.

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 19, DE 1986

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuíções que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo corn a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n?2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo número 001623 86 9.
Resolve aposentar, voluntariamente, Raul de Oliveira
Coelho, Técnico legislativo, Classe "Especial", Referência NS~25 do Quadro Permanente do Senado Fede~
ral, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I,
alínea a, da Constituição da República Federativa do
Bra_!>il, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, in~
cisas I, 430, incisos IV e V, e414, § 49, da Resolução SF
n9 58, de 1972, e artigo29, parágrafo único, da Resolução
SF n"' 358, de 1983, e artigo 39, da ResoluçãoSF n913, de
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus,
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observado o limite previsto no artigo I 02, § 2'1 da ConsdM
tuição Federal. Senado Federal, li de março de 1986.- Josê Fragelll,
Presidente do Senado Federal.
(*) Republil:ado por haver s:1ído com incorrcção noDCN, Scção li, de3·5·

86.

(•) ATO DO PRESIDENTE N• 45, DE 1986
O Presiden~e do Senado Federal, no uso das atriM
b.uições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inClSO lV, do Regimento Interno e de acordo com a delegaçã~ d~e co~petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
C:omJssao D1retora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
VlSta o que consta do Processo fl9 004156 86 2 resolve
aposentar, voluntariamen~e. a servidora Edith .Balassini
ocupante do cargo em comissão de Diretor da Secretari~
Legislativa, Código SFMDAS-101.5, no cargo isolado de
provimento efetivo de Diretor, Código SF~DAS-101 4
do Quadro Permanente do Senado Federal, nos term~~
dos ~rtigos 101, inciso III, parágrafo único, e 102, inciso
I, ahnea a, da Constituição da República Federativa do
Brasn, combinados com os artigos 428, inciso II 429 inciso T, 430, incisos r e V, 437 e 414, § 49, 416, da R~so
lução s~ n9 58, de 1972, artigo 29, parágrafo único, da
Resoluçao SF n9 358, de 1983, artigo 39 da Resolução SF
n? 13, de 1985, artigo 29, § 29, da Lei n~' 6.323, de 14 de
abril de 1976, e artigo l9do Decreto~ lei n9 2.270, de 13 de
março de 1985, com proventos integrais, acrescidos da
Gratificação de Representação e da Gratificação adicio~
nal por tempo de serviço a que faz jus, amparada pelo
art. 177, § 11', da Constituição do Brasil.
Senado Federal, em 2 de maio de 1986.- José Fr•~
gelli, Presidente do Senado Federal
(~)
86~

Repllblicado por haVt:r safdo com incorrcçõcs no DCN, Scçilo li, de J.s.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 70• SESSÃO, EM 21 DE MAIO DE
1986
!,! -ABERTURA

I , 2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -Parecer encaminhado à Mesa
1.2.2- Leitura de Projetos

-Projeto de Lei do Senado nt 107/86, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n'~ 5.517, de 23 de outubro de 1968", que
disciplina o exerclcio da profissão de m~co
veterinãrio.
-Projeto de Lei do Senado n"' 108/86, de a:utoria

do Sr. Senador Gastão MUller, que cria a Residência
Fonoaudio16gica para os fofmandos em Fonoaudiologia, e dã outras providências.
1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR ITAMAR FRANCO -Ingresso de S.
Ex• no Partido Liberal, visando concorrer ao Governo de Minas Gerais:
SENADOR CESAR CALS- Comentários ao decreto que institui o Plano de Reforma Agrária no Estado do Ceará.
SENADOR SALDANHA DERZI- Documento
encaminhado pela Organização das Cooperativas do
Estado de Mato Grosso dO Sul1 ao Senhor Presidente
da República, reivindicando alteração f!3 forma _de
liquidação das AGF's devidas aos produtores rurais
daquele Estado. Telegrama enviado pelo Secretário
de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, ao
Miitistro Dfison Funaro, solicitando a liberação de
recursos para o custeio da lavoura de trigo.
SENADOR JAMIL HADDAD- Defesa da apre·
ciação em regime de urgência, de projeto de lei que
regulamenta o repasse do~ royalties do petróleo para
os Estados e municípios.
SENADOR OCTÃV/0 CORDOSO, como lfderSugestão de S. Ex• .com vista ao -ic:EadaStramento
eleitoral. Observações sobre a visita do Presidente de:
El Salvador ao Congresso Nacional. Considerações
sobre a implantação da reforma agrária no País.
SENADOR CARLOS CHIARELLI. como Líder
-Improcedência de denúncia veiculada no jornal O
Estado de S. Paulo, em fevereiro do corrente ano, a
respeito de favorecimento da Eletrobrâ.s a empresa
empreiteira. Posicionamento do Governo Federal
com relação a importação de produtos agrícolas.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SO, por delegação - Clima de hostilidade manifes-

tada à delegação de parlamentares brasileiros em visita ao Chile.
1.2.4 - Comunicação da PresidênCia
Convocação de sessão extraordnári~ a reali2:ar-:se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.2.5- Comunicações
- Dos Srs. Senadores Aloysio Chaves, Lomanto
Júnior e Benedito Ferreira, referentes ao desligamen~
to dC S. Ex• do Partido Democrá.tico Social e ingresso
-no Partido da Frente Uberal.
1.2.6- Leitura de Projeto
- Projeto de Lei do Senado n"' 109/86; de autoria
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que faculta aos
herdeiros a compensação do imposto de renda lançado contra o espólio.

13- ORDEM DO DIA
-PrOjeto de Lei da Câmara n"' 10/81 (fi"'
1.529/79, na Casa de origem}, que dispõe sobre a
aposentadoria com proventos integrais, dos excombatentes segurados da previdência social. Aprovado após usar da palavra o Sr. Fábio Lucena. .À
sanção.
-Projeto _<:Ie Lei da Çâmara n"' 84/8'1 (n"'
3.464/80, na Casa de origem), que institui q" "Dia
Nacional de Combate ao Fumo". Aprovado após
usarem da palavra os Srs. Fâbio Lucena e José Lins.
,A sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n' 28/82 (n'
1,096/79, na Casa de origem), que permite a impetração de mandato de segurança contra atas de autoridade do ensino particular, de qualquer grau. Rejeitado, tendo usado da palavra o Sr. Fábio Lucena. Ao
arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara n• 69/8-1 (nv 816/79,
na Casa de origem), que dã nova redação ao art tiO
da Lei n9 5.108, de21 de setembro de 1966 -Código
Nacional de Trânsito, determinando o pag'amentó,
pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade. Votação adiada por falta de quorum após usar
da palavra o Sr. Fábio Lucena.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 71/81 (n' 81/79,
na Casa de origem}, que modifica a redação do caput
do art. 7' da Lei nt 4.380, de 21 de agosto de 1984,
quC: institui o sistema financeiro para aquisição de
casa p~ópria. Votaçio adiada por falta de quorudl..

-"- ?rojeto de Lei da_ Ç~mara n'~" 85/s'l (n'
3.652/80, na Casa de origem), que altera dispaBitivos
da Lei no 6.537, de 19 de junho de 1978, dispondo
sobre os Conselhos Federal e Regionais de Econo~
mia. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 104/79 (n""
3.923/77, na Casa de origem), que especifica condições para inscrição e registro de embarcações. Votação adiada por falta de quorum.
-·Projeto de Lei da_ Câmara n'~ 196/84 (n'
2. 736(83, na Casa de origem), que dispõe sobre a
alienação de imóveis pertencentes aos municípios e
dá outras providências. Votação adiada por falta de
'quorum.
-Projeto de Lei da Càmara n'~ 187/85 (n'
4.967(85, 'na Casa de origem), que fixa valores de re·
tribuíção da CategOria Funcional de Biomédico.e dá
outras providências. Votação adiada por falta de quo. rwn.
- Requerimento n9 86/86, solicitando, nos termos
do art. 76, do Regimento Interno, a criação de uma
comissão especial, composta de 5 membros, para, no
prazo de 50 dias, estudar e apresentar soluções sobre
problemas atuais de saúde pública. Votação adiada
por falta de quorwn.
- Requerimento n9 92(86, solicitando, atravês do
Ministério da Indústria e do Comércio, informações
à Superintendência de Seguros Privados- SUSEP.
acerca da interrupção havida nas atividades de em~
presas de previdência privada e conseqUentes provi~
dências porventura tomadas visando à defesa das as~
saciados dessas entidades. Votação adiada por falta
de quorwn.
-Projeto de Lei do Senado n"' 4/84, que introduz
alterações no art. 17 da Lei nf 5.107, de 13 de setembro de 1966, para dispor sobre indenização dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais
de dez anos de serviço na mesma empresa anterior~
mente a setembro de 1966. Votação adiada por falta
,de quonnn.
'
-Projeto de Lei dp Sendo n• 143/85, que revoga
disposição do Decreto-lei n' 1.910, de 29' de de·
zembro de 198 I. Votaçio •dlada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 46j85, quC introduz modificações no Código Penal, com vistas a am-
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pliar a imunidade penal do advogado no exercício de
sua atividade postulatória judicial. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 151/85, qUe dispõe
sobre a edição de decretos secretos, e dá outras providênciã.-s::-VotaÇlo adiada põrTalta de quorum.

-

Cz$ 92,00

Anual

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Projeto de Lei do Senado n'i' 242/84, que dâ

nova redação ao art. 7"' da Lei n"' 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixa as diretrizes e bases para o ensino
de l~> e 2"' graus Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Leida Câmara nt> 197/84 (n"' 953/83,
na Casa de origem), que instiui o programá riacion-al
do milho- PRO MILHO e determina outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum,
para votação do Requerimento n9 93/86. -Projeto de Resolução n" 28/86, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger
(MT) a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 1.552.266,70. Dlscussio ericerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 29/86, qUe autoriza a
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT) a
contratar operação de crêdito no valor de Cz$
.532.128,&0. Discussão encerrada, fiCandO -a votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 30/86, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Pedras Grandes (SC) a contratar operação de crêdito no valor de Cz$
14l.l32,3I. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 31/86, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Cruzeiro (SP) a contratar
operação de crédito no valor de Cz$ 6.162.889,60.
Discussão -encerrada, ficando a votação adiada por
falta de quorum.

1.3.1- D~scursos ap6s a Ordem do Dia

SENADOR FÁBIO LUCENA- Ra~õ" da P't
sição obstrucionista inici_ada por S. Ex• na presente
sessão.
'
- - -- SENADOR NELSON CA/?.NEIRiJ- Di$torção
no cãlculo do valor de beneficio previdenciário:
SENADORA EUNICE M/CH/LESConSiderações sobre o Plano Na~iÕnal de Reforma
Agrâria.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Atuação
da Secretaria de Açào Comunitária- SEAC.

SENADOR NIVALDO MACHADO-Apeio ao
Governo Federal, no sentido de considerar o Estado
de Pernambuco como área prioritária para o desenvolvimento de um pólo informático a nfvel regional.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Política
agrícola brasileira.
1.3.2- Desigançào da Ordem do Dia da próxima

sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 71•SESSÃO, EM21 DE MAIO DE
1986
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Requerimento

N9 101/86, de autoria dos Srs. Senadores Alfredo
Campos, Carlos Chiarelli e Murilo Badaró, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
que proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicfonais
bJasileiras.
2.2.2 - Comunicação da Presidência
-· . Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que designa.

2.2.3-- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9' 110/86, de autoria do
Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre o arrendamento de parcelas de latifúndio para os efeitos
que especifica.

2.3- ORDEM DO DIA
- Redação fim.l do Projeto de Resolução n"
165/85, que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a realizar operação de empréstimo externo,
no valor de USS 57,600,000.00 (cinqUenta e sete milhõ~_e seiscentos mil dólares americanos) destinada
à liquidação dos compromissos externos existentes,
vencidos e vencíveis em 1985. Aprovada. Ã promulgação.
:-:-:-- R~aç~o final do Projeto de Resolução n"
172/85, que autoriza o GovernO do Estado do Para_!l_á__ ~ çcont_r~tar operação de crédito no valor de CzS
6.465.500,00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e
cinc_o_..._mil e quinhentos. cruzados) . .Aprovada .. À proiiii.ilg3:Ção.
·
--- ·----

- Redação final do Projeto de Resolução n'
177/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no valor de CzS 961.855,20 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinqUenta e cinco cruzados e vinte centavos). Aprovada. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9
183/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paranã, a contratar operação
de crédito no valor de CzS 2.629.828,80 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil. oitocentos e vinte
e õíto cruzados e oitenta centavos). Aprovada. À promulgação.

2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Requerimento n9 101/86, lido no Expediente da
presente sessão. Prejudicado em virtude da falta de
quorum para deliberação.

2.3.2 - Comunicação da Presidência
Cancelamento da sessão conjunta convocada para
hoje. às 19 horas.
·

2.3.3 - Discursos pronunciados após a Ordem do
Dia

SENADORA EUNICE M/CH/LES - Exclusão
da Amazônia da pesquisa de alimentação realizada
no País, que culminou com o documentQ, .. Perfil EstatístiCo de Mães e Crianças no Brasil".
SENADOR ITAMAR FRANCO do Dr. José Luiz Santos Azevedo.

Falecimento

2.3A --Designação da Ordem do Dia da próxima

sessão
2.4'-- ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Cid Sampaio, proferido na sessão de 205-86..
-Do Sr. Murilo Badaró, proferido na sessão de
20-5-86.
4-::- MESA DIRETORA

· 5- IlDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da· 70tl Sessão, em 21 de maio de 1986
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli, Passos Pôrto e Marcondes Gadelha
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Eunice Michiies - Raimundo Parente - Odacir
Soares - AloysiO Chaves - Hêlío GUC:ii'o-S- Am-érico
de Souza - Alberto Silva - Helvídio Nunes - Ctsar
Cais- José Uns- Virgflio TáVora- Moacyr Du:iit.e
- Humberto Lucena - Marcondes Gadelba - Cid
Sampaio - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz
Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto --Jutahy Magalhães - Joãc:> Calmon - Amaral Peixoto -..,.
Nelson Carneiro - Jamil Haddad- Itamar Franco Murilo Badaró- Alfredo Campos- Benedito Ferreira
~Henrique Santillo - Gastão Müller - José Fragelli
- Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Álvaro Dias
- Jaison Barreto- Ivan Bonato- Carlos ChiarelliPedro Simon - Octávio CardOso.
O SR. PRESIDENTE (Pã:ssos Pôrio)--A lista de

presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, d~laro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Fábio :Lucena- Sr.--Presidente, peço a palavra
pela ordem.

1 O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

O SR- FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do oradõr.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Reza o art. 181, do Regimento Interno, exatamente a
respeito do Expediente, que diz em seu § 29:

§ 29 O expediente serã lido pelo 19-Secretârio,
na íntegra ou em resumo, a-juízo do Presidente, ressalvado a qualquer Senador o direito de requerer a
leitura integral.
Usando desse facultativo solidtô a V. Ex' a gentileza
de mandar ler todo o Expediente, integralmente; que se
compõe segundo a alínea d do mesmo art.:
d) os ofícios. moções, mensagens, telegramas,
cartas, memoriais e outros documentos recebidos.
Sr. Presidente, se me permite V. Ex', na sua tolerância,
:JUero explicar as razões deste gesto. Não tomarei- mais
:Jue 2 minutos.
Sr. Presídente, o Governo Federal assalto-u o meu Esi.ado. O assalto foi tão escandaloso que nos arrebataram
~odos os órgãos de desenvolvimento regional.
Na madrugada da última segunda-feira a Polícia Fe:ieral tentou impedir que eu sa!~e de Manaus, e tive que
ngressar junto ao Supremo Tribunal Federal com pedi-lo de Habeas Corpus. E hoje, às 11 horas, S. Ex' o Se-.~!or Ministro Néri da Silveira, liminarmente. concedeu~
••e a garantia de ir e vir, para po_der_voltar ao meu_ Esta~
ii) e viajar de Manaus para Brasflia; a fim de cóD.tinuar a
~t>.fender a licitude dos pleitos do meu Estado, que estão
:endo boicotados pelos Ministério da Fazen.da e do lnte-ior, em conluio com a Chefia da Polícia Federal~ sob o
oomando do Sr, Delegado Romeu Tu ma.
Estas, Sr. PresideD.te, as razões iniciaíS -CfiObSt!UçãO
;istemátlca que a partir desta data, com base no Regi•!ento Interno, dou início na-Câmara dos Estados.

o SR. PRESIDENTE-(PassoS Pôrto) =tendido.

V. Ex~ serâ

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa
~::-:pediente que será. lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

:E. lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER

O SR. PRESIDEI'ITE (Passos Pôrto)- O Expediente
lido vai à publicação_
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
!<?-Secretário.
São lidos os seguintes

PARECER
No 394, de 1986
_ Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado n9 95, de 1986-DF, que ~•autoriza o
-- Distrito Federal a abrir crédito especial de Cz$
35.291.000,00, e altera o orçamento para o exercício
de 1986.,,
Relªtor: Senador Humberto Lucena
Com fundamento no art. 51, combinado com o art. 42,
item__ V, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração
do Senado Federal o Anexo Projeto de Lei, qu~ "autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir à_ Secretaria de
Serviços Públicos o crêdito especial de CzS 35.291.000,00
(trinta e cinco milhões, duzentos e noventa e um mil cru-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 107, de 1986
"Acrescenta dispositivo à Lei fi'? 5.517, de 23 de
outubro de 1968, que disciplina o exercfcio da profis..
são de médico-veterinário."
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Ê acrescentado ao art. 27-da Lei n'? 5.517, de
23 de outubro de 1968, o seguinte§ 39:

§ 39 São dispensados da exigência de registro
junto aos Consdhos de Medicina-Veterinária, bem
como da manutenção de mêdico-veterinário respOnsável ou do pagamento de qualquer taxa com tal relacionada, os pequenos estabelecimentos que, embora comercializando produtos veterinários em pe-quena escala, não façam desse mister a sua principal
atividade económica.

zados)"~-

Da Exposição de Motivos do Senhor Governador do
Distrito Federal destacamos os seguintes trechos:
,
"Os centros urbanos. brasileiros, oferecendo a
perspectiva de melhoria de condições de vida e as~
censão social, geraram nas duas últünas dêcadas intensos fluxos migratórios, que as economias locais
não tiveram caPacidade de absorver. Com rendimentos-em geral limitados ao mínimo indispensável,
-esses contingentes populacionais foram ocupar
--::--Ãreas petlféricas, çlistantes dos centros de atividade
económica.
O aglomerado urbano do Distrito Federal, apesar do esforço dos planejadores, não conseguiu escapar a essa realidade nacional. Para ganhar o seu
sustento, a grande maioria dos habitantes das
cidades-satélites é obrigada, diariamente, a
deslocar-se até o Plano Piloto, onde se ·concentra o
mercado de trabalho.
O descom-passo entre os salários e os custos operacionais dõ transporte público coletivo, ún_ico
acessível a essas populações, tornou insuportável o
· hem dã. -locomoção no orçamento das famílias de
renda mais baíxa.
·
Ainda esclarece:
,,"Meu governo prepara-se para, nos próximos
dias,- im:Plantã:r nQ Distrito Federal, no transporte
pUblico ~o1e~vo, um sistema de administraÇão
eCOnômíco-1inãnceira unificado,_ denominado Caixa
Único. Será possível, por esse meio, adotar medidas
de racionalização dos serviços, bem como agilizar a
transferência ao usuário dos ganhos de produti:vida~
de e eficiência dêcorrentes de.ssas medidas."
l?_o p_on~o de viSta da competência iegimental desta
Comíssãõ, podemos afirmar que -o projeto em exame
guarda conformidade com as prescrições-do artigo 61, §
19, letra c_, _da ConstituiçãÇ).
0-art. -:r9- da Proposição é peremptório, ao consignar
qu~... os recürsos necessários à execução desta Lei decorrerão de acrêscimo na receita_ do Distrito Federal proveatente da receita do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, instituído pela Lei n9 7.431, de 17 de
dezembrp de 1985, de modo que aí estâ a fonte de suprimento dos recursos correspondentes".
Assim_,_ o Projeto em tela exclui do Orçam_ento do Distrito Federal a receita proveniente da Cota-Parte da
Taxa Rodoviáiía Única.
Por obedecer aos parâmetros constitucionais e legais
per1lii6iltes, nosso parecer é pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1986. - Lomanto
Júnior, Presidente eventual - Humberto Lucena, Relator -Saldanha berii - Alexandre Costa - Cesar Cais
- Loõrival Baptista.

Art. 29 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Trata o presente projeto de atender a reivindicação da
Associação Comercial e Industrial de Nova Friburgo,
R.J. que, com a medida nele consubstanciada, pretende
defender os interesses dos pequenos comerciantes da região, insistentemente molestados por fiscais do Conselho
Regional de Medicina Veterinária que querem
enquadrá-los nas exigências e normas de sua fiscalização.
_
Em sua maioria, pondera a Associação Comercial e
Iildustrial de N. Friburgo, esse.s são proprietários de pequenos estabelecimentos {armazéns de secos e molhados
ou_ outros) que, juntamente com as mercadorias habitualmente comercializadas, possuem também para venda
à sua clientela, pequenos estoques de rações para animais domésticos, alguris poucos inseticidas, etc. A fiscalização julga que a vend_a de tais produto$ obriga os comerCiantes às normas do Conselho, isto é, à inscrição,
manutenção de veterinário responsável e outras obrigações.
Por isto, para evitar o exagero de interpretação dos
termos da Lei n<? 5.517, de 1968, estamos propondo a
presente alteração que exclui tais pequenos comerC.:antes
da obrigação de se vincularem a Conselhos de Medicina
Veterinária, quando a venda dos mencionados produtos
não constitua a principal atividade económica.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1986.- Nelson Carneiro.

J..EÇ!SLAÇÀO CÍTADA
LEI N' 5.517, DE 23 DE OUTUBRO DE 1968
-~

................... ...., : .......-.' ..... ... ...
'.:..:

-

- -

~·:.:

Art. 27. A carteira profissional conterá uma folha
onde será feito o registro do pagamento das anuidades
para um período mínimo de 10 anos.
Parágrafo único. A referida carteira serâ expedida
pelo CFMV ou CRMV serv.indo como documento de
identidade e terá fé pública.

(Às COmissõ~s de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)
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rc,n}e:>,.de amparo profissional nesta importante área, nos
mOldes da reslóéncia médica.
Acredita-~~. portanto,_ que o projeto colabçra com a
Política de Saúde do Governo Federal.
Sala das SesSões, 21 de inaio de 1980. - Gastão
Müller.

junto ao sistema federal de ensino e ao Conselho Federal
de Medicina.
ArL 79 A interrupção do programa de Residência
Médica por parte do médico residente, seja qual for a
causa, justificada ou não, não o exime da obrigação de,
posteriormente, completar a carga horária total de atividade prevista para o aprendizado, a fim de obter o comprovante referido no artigo anterior, respeitadas as condições iniciais de sua admissão.
Art. 8Q A partir da publicação desta Lei, as instituiÇões de saúde que mantenham programas de Residência Médica terão um prazo mãximo de 6 (seis) meses
para submetê-los à aprovação da Comissão Nacional de
ResfdênCfa Médica.
Art. 9<? Esta Lei srá regulamentada no prazo de 90
(noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entrarã em vigor Da data de sua
publicação.
_Art. 11. Revogam-se as disposições em contrãrio.
Brasília, 7 de julho de 198!; 16Qo;> da fndependência e
93Q da República. - .JOÃO FICUElREDO - Rubem
Ludwig - Murilo Macêdo - Waldir Mendes Arcoverde
- Jair Soares.

PROJETO DE LEI D,O SENi\1)9 _
N• 108, de I<Í86
Cria a Residência Fonoaudiológica para -Os for~
mandos em Fonoaudiologia, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !<? t=. criada a Residência éonoaudíológica como
modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a fonouudiólogo, sob a forma de curso âe especfalízação, caractcrizuda por treinamento cm serviço, funCíoi1ando
sob a responsabilidade de instituições competen_tes sob a
orientação de profissionais habilitados na forma da legislilçào vigente.
·
_ _ _· · •
Parágmfo único. As instítuiçõeS de que trata este artigo somente poderão oferecer programas de Residência
Fonoaudiológica depois de credenciadas pela Comissão
Nacional de Residência Fonoaudiológica.
Art. 2<:> Aplicõ.lm-se, no que couber, a Residência
Fonouadiológicõ.l e_ aos fonoaudiólogos residentes as disposições contidas na Lei n9 6.932, de 7 de julho de 1981.
Art. 39 Põ.lra a sua admissão em qualquer curso de
Residêncía Fonoaudiológica o candidato d_e:verá
submeter-se ao processo de seleção estabelecido pela Comissão Nacional de Residência Fonoaudiológiea.
Art. 49 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Comissão Nacional de Residência Fonoaudiológica, com as mesmas atribuições da Comissão Nacional
de Rc:;idência Médica constantes _do Decreto n9 80.281,
de 5 de setembro de 1977.
Art. 5_<:> O PQder Executivo, no prazo de 120 (CentO e
vinte) dias regulamentará a presente Lei.
Art. 6<? Esta Lei entra em ~igor na data d_e_sua public-J.ção.
_
Art. 79 Revogam-se as disposições em cOntrário.
Justificação
O prCsente projeto tem como esc_opo asseg"-uraráefS fonoaudiólogos o mesmo direito conferido aos· médicos
através da Lei nl' 6.932, _de 7 _de julho de 1981, que "dispõe sobre as atividades do Médico Residente e dá outras
providências".
Muito se tem discutido sobre_o-ensino uniVersitário il.O
País. Por melhor organizado que seja, não ofereCe ao estudante condições imediatas para uma vii:la prOfissional
independente. Torna.:se necessáriO sempre que se sUbmeta a cursos de especializaçõc:s c: pós-graduação, de caráter inteiramente prático. EVidelftemente, o fonnando
para obter este tão necessáflo apet-feiçoãri:tentO -em seu
campo profissiái-Jal ou paga preços elevadíSsimos por
uma formação, ou se submete a toda sorte de exploração
cm determinadas clínicas particulares, onde são contratados por quantias irrisórias: Alguns que ·não-a:ceitam
este tipo de tratamento têm até abandonado a p-rofissão
pela qual tanto lutou e se diplomou com tanto saáfficio.
A profissão de fonoaudiólogO vem a cada dia ocUpando um espaço maior dentro da área paramédica.
Estabelece o art. 49 da Lei n9 6.9,65, de 9de dezembro
de 1981, que o fonoaudiólogo está qualificado a desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da
comunicação oral e escrita, voz e audição; partiCipar de
equipes de diagnóstico; realizar teni.pia fonoaUdiológica;
realizur o aperfeiçoamento dos padrões da voz e dã fala;
projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológica;
dirigif serviÇõS~-de fõiiOaudiologia;. supervisionar trabalhos teóricos e práticos ·de forioaudiologia; asseSsorar órgãos e estãl:ielecimcntos no carripo da fonclaudiologia;
participur de equipe de orientação e planejamento ·escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos, dar parecer fonoa~diológico e realizar
outras tarefas inerentes à sua forniação.
_
O projeto objetiva munter_ uma :siriliJit"uóe de dir_eitoentre o fonoaudiólogo e o médico, já que ambos atuam
em ár:eas comuns, da imensa dificuldade e c_omplexidade,
não se compreendendo o privilégio de uma profissão
sobre outra.
Além disso, a utilização dos equipamentos fonoaudiológicos seria racionalizada e, conseqüentemente, haveria
sua permanente modernização com amplas vantagens
para a entidade, fonoaudiólogo e, principalmente, o ser
humano, razão principal de todo estudo científico.
Finalmente, a proposição propici~rá, em futuro próximo, uma relativa sociafização da fonoaudiologia, com
um atendimento de massa a todas as classes sociais ca-

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.932. DE 7 DE JULHO DE 1981
Dispõe sobre as atividades do médico residente, e
dá outras providências.
_ O Presidente da República, faç_o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1~ A Residêricia Médica constitu-i modalidade
de ensino de pós-graduação, destinada a mêdicos, sob a
forma de cursos de especialização, caracterizada por treinarrieniõ em Serviço, fuiJ.ciOnando sob a responsabilidade de institUições de saúde, universitárias ou· rião; sob a
orientação de profissionais médicos- de elevada qualificação ética e profissional.
§ 1Q As instituições de saúde de que trata este artigo
· somente poderão oferecer programas de Residência Médica depois de credenciadas pela Comissão i'-J" acional de
Residência Mêdica.
§ 29 :1:. vedado- o uso da expressão. "residência médica" para designar qualquer programa de treinamento
rOêdiCO que-nãõ te-nha sido aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.
, ArC- 29 Para a sua admissão em qi.iidqtiCi- curso de
Residência Médica o candidato _deverá submeter-se ao
processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.
-Art. 3<? O médiCo residente admitido no programa
terá anotado no contrato padrão de matrícula:
a) a qualidade de médico residente, com a caracterização da d;pecialidade _que cursa;
b) o nome da instituição responsável pelo programa;
C) a data de início e a prevista para o fêrmino da residência;
d) o valor da bolsa paga pela instituiÇão responsável
pelo programa.
ArL 49 Ao médico residente será assegurada bolsa
de estudo de valor equivalente ao vencimento inicial da
carreira de médico, de 20 (vinte) horas semanais, do Departamento Administrativo do Serviço Público DASP, paga pela instituição, acrescido de_ um adicional
de 8% (oito por cento), a- título de compensação previdenciária, incidente na classe da escala de saláiio-base a
que fica obrigado por força de sua vinculação, como autónomo, ao regime da Previdência Social.
§ 19 As instituições de saúde responsáveis por programa de residência médica oferecerão aos residentes alimentação e alojamento no decorrer do período da residência.
1

§ 2Q Ao médico residente, inscrito na previdência so.cialna_forma_deste artigo, serão assegurados todos os direitos previstos ni Lei n9 -3.807~ de_ 26 ~e agosto de 1960,
bem como os decorrentes do seguro de addent1=s do trabalho._ __
_
§ 3Q .Ã médica residente será assegurada a continuidade da bolsa de_estudo durante o período de 4 (quatro)
meses,__quando gestante, çlevemlo~ porém, o período da
bQ_lsa :sçr prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento das eXigências-c;oitshiri.tes do a:it: -79 desta Lei.
A~:t. SQ Os programas dos cursds de Residência Médica__ respeitarão o máximo de 60 (sessenta) horas semanaist !!~las incluídas um máximq de 24 (vjrite e qu._atro)
horas de, plantão.
_
_ __ _ -~ ____ -----,-§ tio o.!llé9ico residen~ farájus,~-~m &a_~ _folga semanal_ e _a 30 (trinta) dias consecutivos de repouso, poi
ano de atividade.
§ 29 _ Os programas dos_ c_ ursos de Res_i4êncía Médica
compreenderão, um míníffi_o_ ~e 10% (dei Por centO) e
utn m~llfO de 20% {Viriie por cento)de sua carglj; ho:
rária, atividades teórico-práticas, sob a forma de sessões
atuaiizadas, _seminários, corr-eiaçO"es clí_~ico-Piitoi68:iqaS
ou o_~lr'J.S, de acordo com os programas preestabelecidCJS_. __ "' '--_
• _
•
_
___ _
_Art. _69_ Q~ p~ogramas _d~ Residência_Médica qeden_ciaOõ~ nà-fõrma desta Le_i conferirão i.í~ulos -4-e,,esPecialis-tã em favor dOS mêdíCos-fesidenteS-il:CI~ ~ii~ilitados,
os quais constituirão comprovante hábil P"ãra fifts ~egáis

DECRETO N• 80.281
DE 5 DE SETEMBRO DE 1977
Regulamenta a Residência Médica, cria a Comissã() Nacional de Residência Médica e dá outras provi~
dências.
O PfesideiiÍe da República, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição.
DECRETA:
A-rL 1" A Residência em Medicina ·constitui modalidade do ensino de pós-graduação destinada a médicos,
sob a forma de cUrso de especialização, caracterizada
por treinamento em serviço, em regime de dedicação exclusiva, funCionando em instituições de saúde, univerSitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos
de~ elevada qualificação ética e Profissional.
§ 19 Os programas de Residência seião desenvolvidos, preferenCialmente, em uma das seguintes área~
Clínica Médica;
Cirurgia Geral;
Pediatria;
Obstetrfcia e Giilecologia;, e
Medicina Preventiva ou Social.
§ 29 Os programas de Residência terão a duração
mínima de l (um) ano. correspondendo ao mínimo de
1.800 (hum mil e oitocentas) horas de atividade.
§ 39 Além do treinamento em serviço, os programas
de Residência compreenderão um mínimO de quatro horas semanais de atividades sob a forma de sessões de
atualização, seminários, correlações clínico-patológicaS
ou outras, sempre com a participaçãO ativa dos alunos.

Art. 29 Fica criada no âmbito do Departamento de
Assuntos Universitários do Ministério da Educação e
Cultura a Comissão Nacional de Residência Médica,
com as seguintes atribuições:
a} credenciar os programas de Residência, cujos certificados terão validade nacional;
b) definir, observado o disposto neste Decreto e ouvido o Conselho Federal de Educação, as normas gerais
que deverão observar os programas de Residência em
Medicina;
-cresrabelecer os_ requtsitos minimos necessârios que
devem atender as Instituições onde serão_ realizados os
pTogramas dcb Residência, assim comO oS ciifériOs e 3. sistemática de crede~ciamento dos programas;
d) _a~es_sorar as Instituições para o estabelecinlento de
ptOgtãhlãs- de Residências;
e) avaliar periodicamente os programas, tendo em
vista o desempenho dos mesmos em relação às necessidades de treinamento e assistência à saúde em âmbito nacioriãl ou-regiorial;
Q_ s.ugerir !!_].odi_flcac;õ~ ou suspender o credep.ciamento dos programas que não estiverem de acordo com as
normas e determinações emanadas da Comissão.
§ I Q A Comissão Nacional de Residência Médica será composta de ôez mem_bros, designados pelo Ministro
da Educação e Cultura, e assim constituída:
a} o Óiretor-Geral do Depar~amento de Assuntos
U niversltáriciS do Ministério da Educação e Cultura, que
ê membro ll'ãto ~~ Comissão e seu PrCsid._ente;
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b) um representante da Comissão de Ensino Médico
do Ministério da Educação e Cultura;
c) um representante do Ministério da Saúde;
d) um representante do Ministêrio da Previdência e
Assistência Social;
e) um representante do Estado-Maior das Forças Ar-

madas;
f) um representante do Conselho Federal de Medicina~

g) um representante da Associação Brasileira de ~
colas Médicas;
h) um representante da Asso_ciação Médica Brasileira;
i) um representante da Federação Nac:ional dos ~é
dicas;
j) um representante da Associação Nacional de Médicos Residentes.
§ 2'i' Sempre que necessário, a Comissão Nacional de

Residência Médica poderá convidar representantes de
outras entidades e órgãos governamentais, parfl exame
de assuntos específicos.
§ 3'i' -A Comissão Nacion__a~ de_R,_esidêl}cia Médica te~
rá um Secretârio Executivo, substituto eventual do PreE;idente, designado pelo MinistrO da Educação e Cultura.
§ 4'i' O Departamento de Assuntos Universitârios do
Ministério da Educação e Cultura proverá o suporte administrativo e técnico necessário aos trabalhos da Co~
___ . ------··- ----~ __ .missão.
Art. 3P Para que instituiçãO d-ê saúde não vinculada
ao sistema de ensino seja credenciada a qferecer programa de Residência, serà indiSpensãvel o estabelecimento
de convênio espeCífico entre esta Escola Médica ou Universidade, visando mútua colaboração no desenvolvimento de programas de treinamento mêdico.
Art. 4-1' Os programas de Residência serão credenciados por um prazo de cinco anos, ao final do qual o
credenciamento será renovado a critério da Comissão
Nacional de Residência Médica.
Art. 59 Aos médicos que comple~arem o programa
de Residência em Medicina, com aproveitamento suficiente, será conferido o certificado de Residência Médica, de acordo com as normas baixadas pela Comissão
Nacional de Residência Mêdiéa.
Parágrafo único: Os- celtifiêados de Residência em
Medicina, expedidos até janeiro de 1979, poderão ser
convalidados de acordo com normas a serem esláOeleci~
das pela Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. 69 Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1977; 1569 da Independência
e 89' da República. - ERNESTO GEISEL- Ney Bra·
ga- Paulo de Almeida Machado- L. G. do Nascimento
e Silva -

Moacyr Barce1los Potyguara.

(Âs Comissões de Constituiçao e Justiça e de Educaçao e Cultura.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pô_rto)- Os projetas
serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESID~TE (Passos Pôrto)- Há oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PL- MG. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente eu gostaria de agradecer ao Senador Jamil Haddad, a oportunidade que ele me dá de, utilizando
o seu tempo, ocupar a tribuna no Senado da República.
No dia 2 de abril do ano em curso, compareci, convi~
dado, perante uma Hustre Comissão, designada pelo
eminente Governador Hélio Garcia, de objetivos explícitos, para audiência de quantos se: dispunham à disputa
do Governo mineiro.
Essa Comissão era composta do Vice-Governador e
Presidente da Assembléia Legislativa Dalton Canabrava,
do Presidente do Diretório Regional do PMDB, Joaquim de Mello Freire, do Coordénador da Bancada de
Minas na Câmara Federal, Deputado Raul Belém e do
líder da Bancada Estadual Deputado Felipe Nery companheiros e amigos qUe não vacilei em prestigiar.
Sem adentrar em discussão acadêmica sobre a oportunidade política e a legitimidade daquele rico Colegiada,
levei-lhe, de maneira objetiva e singela, meu pensamento
sobre a realidade de Minas nessa quadra da transição nacional.

No ensejo, recordamos juntos, minha origem políticl:i,
desde a alvorada da resistência democrática no Brasil,
após o colapso das Instituições, em 1964.
ComQ _trincheira de luta enfilerei~me entre os que fundaram, em Minas Gerais, o Movimento Democrático
Brasileiro.
Como forma de realização de ideais, busquei o MDIJ,
e por duas vezes, fui eleito prefeito de Juiz de Fora- a
Cidadela mais cruenta de Minas, em eleições de resistência e em administrações diferenciadas à época-, tanto do
GciVerflo Federal como Estadual.
Naqueles momentos difíceis, poucos mineiros, e eu,
acreditávamos no amanhecer e nos preparamos para as
diflculàadeS e para a lut_a.

Em 1974, quando o MDB não encontrava dentro de
seus_ quadros candidato ao pleito majoritário, não obstante possuir nomes ilustres, dispus-me, por crença, fé e
ideais, renunciar ao mandato de prefeito da segunda cidade do Estado, para candidatar-me ao Senado Federal,
participan_do, na primeira linha, da memorável campanha que se trav_ou como forma de continuar a resistência
e de levar adiante os princípios c"i:mtidos em nosso programa partidário.
Nesta Casa juntei-me aos maiS combativos próceres
em-edebistas de todos os rincões do Brasil e, nos momentos sombrios sustentei, com coragem e denodo, as teses
do nosso partido, os seus princípios e os meus sonhos.
:As lutas cruciais encontram-me, sempre, nas trincheiras
avançadas e nas oficinas de trabaltto, como registram os
anais do Congresso e a crônica polítiCa, de Minas e do
BrasiL
Na dura campanha de 78, enfilerei-me, no instante primeiro, com a candidatura Tancredo Neves. ao Senado.
Desse episódio guardo com orgulho documento do próprio punho do saudoso mineiro, reconhecendo sua gratidão por nossa "ajuda eficiente, leal e dedicada".
Srs. Senadores, a dissolução dos partidos, entendi que
meus princípios e ideais se corporificariam melhor no
PMDB- sucedâneo do MDB- e, assim, o fundei em
Minas Gerais, em ato cívico a 19 de abril de 1980, na ci~
dade de Ouro Pteto, com a presença marcante de líderes
nacionais e:, juntamente, c-om denodados correligionârios, tornando-me o seu primeiro presidente.
Percorremos de ponta-a-ponta o Estado. Abrimos
trincheíras de resistências e semeamos canteiros de esperanças. Nesta jornada jamais me afastei da percepção de
que· a vitória sobre o autoritarismo apresentava-me
como fundamental ao nosso povo.
Sr. Presidente, meus companheiros de então
lançaram-me como candidato ao Governo de Minas.
Com a candidatura já posta, e sob os reflexos da incorporação do PMDB ao PP, senti-me no dever de colocá-la
à disposiç~o do Senador Tancredo Neves, inclusive contra a esmagadora maioria do PM DB de então não queria
e não desejava em face de sua precedência histórica, sem
pretender, contudo, qualquer composição pessoal que
nós pUdesse beneficiar ou reprimir os anseios de Minas.
Srs. Senadores, hoje é muito fácil ver-se ã defesa -de
Tancredo Neves, mas, em 82, muitos dos que hoje usam
o nome de TancÍ'edo Neves no PMDB repudiavam a
carididatura do então, Senador, ao Governo do nosso
Esh(fo.
Após- a incorporação, caminhamos unidos na grandiosa campanha de 1982.
Luta árdua.
Levamos de vencida, com suporte de bravos companheiros, aguerridos opositores como jamais antes havía~
mos encontrado, nas nossas Minas Gerais.
O povo, juiz nesta contenda, laureou-me generosamente, com cerca de 2.400.000 votos, que hoje me credenciam a ir, de novo, ao_ seu acolhedor encontro.
É-prêiéll-dÕ-ir portando, ainda, poswlados inscritos em
alto-relevo na "Carta de Princípios" que fixou normas
de conduta ao nosso partido, elaborada e subscrita por
Tancredo Neves, Hélio Garcia, José Aparecido de Olivcim, Edgard de Godói da Matta Machado e por mim
mesmo- que postulo o direito de ser agora o fiel e diligente intérprete dos sentidos de sua gente e de sua Terra.
Srs. Senadores, por ocasião desses quatro pleitos majo'ritários que disputei, tive o ensejo de estreitar vínculos
e estabelecer compromissos nas praças públicas, nos de~
bates e comentimentos político-sociais, com esse grande
povo, o Povo Mineiro, das cidades e vilas, dos erros e va-
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les, dos campos e das quebradas, e. enfim, de todos os
quadrantes daquelas Velh:.~s Gerais.
Daí, talvez, Sr. Presidente, é que esse Povo espera que
eu me disponha a realizar, no Berço da Liberd,ade, um
projeto politico-administrativo moderno, progressista,
de avanço e consolidação, consentâneo com as suas mais
justas aspirações.
Pere:i:bo que não posso faltar a todos aqueles que jamais de mim se distanciaram e por estas mesmas razões é
que tenho o dever cívico e moral de lhes propor um programa de ação corajoso, exequível e desejado por todas
as camadas que formam e integram a histórica Comunidade Míneira.
E o farei, Sr~ Presidente, e Srs. Deputados, com .a ajuda de Deus.
Ao término daquela exposição, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, adverti que minha luta natural, dentro do leito partidário, não se submeteria à colisão com o tempo
político e com o tempo legal.
A partir desta rciter_ação pública, já então em caráter
Qficial, e os Srs. Senadores e Srs. Deputadçs aqui presentes sabem disto, Sr, Presidente, entreguei~me, atê- os limi~
tes extremos da exaustão, às tentativas de conciliar a
atualidade partidária com suas origens e rafzes, a fim de
que os objetivos comuns pudessem ser preservados.
Não houve esforço nem tempo poupados, até o momeritO ''enl qUe;- o cronograma sucessório estabelecido
pelo Governador e pela Comissão", deixou clara a impossibilidade manutentória dos compromissos populares, que tenho o..dever de continuar seguindo e respeitando, para a concretização de um projeto socialmente justo
e economicamente humano.
Sr. Prsidente e Srs. Senadores, nada foi feito às escondidas e sem que o Governador Hélio Garcia lomasse conhecimento. Sua Excelência pode atestar isto, se assim o
entender.
Tudo fiz e tudo pratiquei, advertido, embora, por muitos companheiros, de que estariam sendo inúteis e baldas
todos os empenhos para preservação da unidade do
PMDB: vísíveis e claros, estariam sendo os embaraços
criados e estimulados por elementos estranhos à nossa
origem, mas, hpje, senhores absolutos de confessionários
palacianos. Cheguei a propor uma prévia no universo
partidário, em novembro de 1985.
Não tenho medo da convenção. Ao contrário, propus
uina prévia no universo partidário, o que não foi aceito.
No intermédio dos nossos esforços, fomos surpreendidos atê mesmo por manobras continuistas, por certo não
do Governador, mas arrebaQh_~das do lixo autoritârio,.
capazes de comprometer não apenas a história de um
compromisso, mas a verdadeira essência das Instituições
Republicanas.
Lavrei o meu protesto público imediatamente; todavia, ainda assim, Sr. Presidente prossegui, imbuído das
virtudes de equílíbrio e P.rudência da gente mineira e da
paciência infinita, que o pOlíticO não têm o direito de dispensar.
Já então não era dificil compreender o porquê da advertência de tantos companheiros, quando mais se tornavam nítidas e transparentes a tela e a moldura criadas e
trabalhadas para retir<!-r-me o espaço que o povo reservara à mirihi candida_tura em anos e anos de fidelidade partidária.
Compreendi, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que não era parte do processo em que lutava;jã me premarcava a exclusão, colocando-me defronte ao dilema
subitâneo e insuperável de abandonar a luta ou de
submeter-me à prévia decisão daqueles quejã mencionei.
Ora, Srs. Senadores, qualquer tipo de submissão repugna o caráter do Povo Mineiro, como já em 1720, o
constatara o Conde de Assumar, em carta que escrevera
ao El Rei de Portugal:
"Majestade! Os povos das Gerais não se submetem."
De outra face, inspjravam-me as palavras impacientes
e severas do Presidente John Kennedy, moddando o ho-_
mem público no caráter complexo das decisões e na agonia das escolhas. Ent~o proclamara:
•• - Não há para nós nem conforto nem segurança na evas~o; não há solução na abdicação e não
há alívio na irresponsabilidade."
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Em tais parâmetros, Srs. Senad()res, não podendo
submeter-me nem tampouco abdicar ao cumprimento do
dever, impunha-me curvar_ diante da.constatação de que
a futura convenção partidária do PMDB, já se deformara por fatores e elementos desconhecidos da naturalidade do processo democrático.
Em palavras mais claras, não me s~nti obrigado a participar de um jogo cujas cartas componendais já vinham
para a mesa da disputa maliciosamente tisnadas.
A participação, neste caso, seria sinônimo de trãiÇã~.
Traição Srs. Senadores, às raízes ;e aos objetivo~ do
PMDB; traição às bases partidárias, alheias às iiljunÇões ·das cúpulas; traição à luta onde tantos tombaram, legan·
do a nós outros, no mínimO, ó-- dever de honradez;
traição aos ideiais que nos lançaram c nos maniêm na
vida pública; traição, por fim, ao co~promisso histórico
de Mi nas Gerais.
· ·
O estadista Tancredo Neves, em ~eu memorável discurso de posse no Governo mineirci;à- f5 de março de
1983, falando pela consciência de mais de quatro séculos
de rebeldia das Minas Geiais, afirmou que nos novos
tempos, cuja am:ora jorrava, -·~o Povo Mineiro reassume
seu direítO de dizer, depois de quase duas décadãs, -qUem
devia ocupar a Suprema Magistratura do Estado".
E não seríamOs ·nó~-Sr. Presidente e Srs. Senad_ores,
antigos companheiros de luta, da primeira hora, que iríamos romper as conquistas do povo e do PMDB, cristalizadas na retomada da auscultação e da obediência à vontade popular.
Concordar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aquiescer,
admitir, ou mesmo tolerar, seria, mais que tudo, participar de uma outra fraude, em plena democracia rompente, contra a vontade clara e manifesta do povo, que não é
manipulável e insubmissívei.
_
Se o fizesse, não seria mais qUC iiril .. herói imortal de
quarto de hora, destinado à suprema consagração de
uma placa na esquina das ruas", como Euctides da Cunha caracterizou a fatuidade, a farófia, a farsada.
Deus reservou-me para as lutas do meu Povo e não me
conduziu pelas veredas sombrias de um crepúsculo comprometido.
Aos meus companheiros e a mim, alguns desavindos
ontem, mas, hoje, autênticos suportes da estabilidadedemocrãtica, cabe o intransferíVel dever, em tempo de
Brasil-cruzado, de resgatar, s-oerguer e consolidar, a bandeira das reformas sociais e econômicas, que Minas desfraldou, para ser drapeada pelos ventos renovadores da
Nova República.
Sr. Presidente, tal conjunto harmônico de partiCi~
pações é o fundamento histórico da presença de Minas
na grandeza e no equilíbrio político do Brasil.
Sem embargo de tudo, haverá, sempre, oportunidade
para os que·se perderam no tumulto dos encruzamentos:
o encontro histórico, reidentificando o homem público
com a vontade do povo, -porque
"há tempo de espalhar pedras e tempo de as
ajuntar",
-como a sabedoria fez -inscrever no Livro do Eclesiãstes.
·Era, pois, indec!ínável, mais uma vez, aceítar' o·desafio, partindo para chegar.
Sem deixar Qu_tra_n_(_erir a bagagem que pude conquistar em muitos an_os d_e vida pública, abro de par-em-par,
as largas portas para o entendimento responsável, através do Partido_ Liberal, a que me filiei.
A força do exemplo trouxe-me~ solidariedade incontável e imensurável dos companheirOs de fé, no meSmo
passo em que deu-me, também, a cOmpanhia fraterila e
identificada de outros valiosos e tradicio'nais segmeti.tõS
partidários. Deu a Minas o ensejo de .ver marcharem juntos, em amplo e receptivo Movimento Democrático Progressista.
Sr. Presidente, se, após tudo, ainda, fosSe ilecessârio
algum acrésCimo a-essa imerisa plêiade de razões, seria o
caso de espelhá-lo na lâmina bigúmea do dilema que nos
foi imposto:
- de um lado, a disputa inútil em uma partida
viciada e nítida;
- de outro, as imposições irrecusáveis do cha~
mamento popular.

Preferi ficar com este último, pois fOi' dele que provim,
por ele lutO, e para ele me_dirijo, como razão derradeira
da minha vida pública.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, Minas ajudou a argamassar os alicerces desta Nova Repúbtica e os tempos
novos. Era justo, portanto, e até mesmo necessãrio;buscar a manutenção da Aliança DemocrátiCa com as demais forçaS progressistas. O Governador Hélio Garcia a
defendeu, bem assim como o Ministro Aureliano Chaves
e o GoVernãôor do Dist!ito _Fc,!deral, JoJié Aparecido.
ÚL!tfª-s vozes, inçlusive a nossa; se fizeram o~vir. Alguns,
Sr. Presidente, com sinceridade,- bOm bateram a reedição
da AlíS.nça Democrática em nosso Estado. Outros, Srs.
Senadores, muitos poucos, é verdade- "trânsfugas da
honestidade"- não a querem. Mas no plano nacional,
Srs. Senadores, não só dela se beneficiam, como não dis-pensam as mordomias e noffieações da Aliança Democrática. A ideologia aqui no Planalto Central não vale.
Em Brasífia o Partido da Frente Liberal é importante; e
o PDS é chamado a ajudar, como acaba de ser feito, ontem, no almoço do Líder do Governo com o Líder do

PDS na Câmara dos Deputados. Mas Srs. Senadores,
quando se penetra em território mineiro, enchemos o
peito de um purismo ideológico; não sabem ou bem sabem dissimular, agridem princípios já coriSagrados, não
conseguem mais refugiar-se_ nas trevas. f: a hipocrisia
consentida buscando seus próprios interesses.
Lembro José Ingenieros: "A virtude requer fé, entusiasmo, paixão, arrojo, vive disso. Não há virtude quando os atas desmentem as palavras. Nem cahe nobreza
onde a intençà() se arrasta".
Srs. Senadores, como já disse, escolhi o Partido Liberal, presidido nacionalmente -pelo culto e ilustre parlamentar Deputado Ãlvaro Valie. Legenda nova e promissora, submetida ao ideário da liberdade, para ser o meu
novo domicílio político onde poderei continuar os
princípios que sempre defendi.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cito uma mãxima, que
se não me falha a memória, é chinesa; ••se te sentares no
caminho, senta-te de frente, embora tenhas de ficar de
costas para o que já percorrestes."
E foi o que fiz.
Reli, então, Dante com Virgílio na "Divina Comédia", quando os dois poetas enveredam por difícil e perigoso caminho:
"Quase sem respirar, exausto, arfante, condição'
eu não tinha de ir além, e me assentei sobre um degrau adiante.
.. Eia, bradou-me o Mestre, "ergue-te e vem".
··o que à rotiii.a inglória se acostuma não deixarâ
de si na terra traço mais que a fUmaça rio ar na âgua
a espuma.
Suplanta com denodo, o teu cansaço.
"Mais alta, à frente fica outra muralha; não nos
basta esta aqui ter escalado".
Sr. Pr~idente, Srs. Senadores levantei:ffie. 'RefliiQ na
sofrida decisão.
Limpo o coração das mágoas e da ingratidão.
Enxuguei a lágrima perdida.
Sei -Srs. Senadores que muitas muralhas encontraremOS.A verdade é que o poder económico e o oficialismo,
se o usarem, jamais nivelarão as montanhas de Minas e
muito menos a cOnsCíência dos mtrleiros.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
(Muito bem! Palmas, o orador é cumprimentado.)
O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Jamit Haddad, como Líder do
Partido Socialista Brasileiro.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Sr. Presidente.
solicito a V, Ex• a conc.eSsã.P _da palavra ao terceiro inscrito, para que eu possa fazer uso da palavra após o que
se pronunciar neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vou consultar o próximo orador inscritO e, se pOssível, então, farei a
permuta que V. Ex' está solicitando.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alo:ysio Chaves.
(Pcflls·a.)
S. E~• desiste da palavra.
Concedo a pa]avra ao nobre Senador Octávio Cardoso. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Cesar Cais.
O SR. CESAR CALS (PDS :-- CE. Pronuncia o seguinte discurso, sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs, Senudores:
O Presidente Sarney assinou, no dia 2 de maio, o Decreto n~ 92.617, que regula a reforma agrãria no Ceará.
Desejo, nesta oportunidade, cumprimentar o Presidente pela maneira firme como vem conduzindo a tão
debatida reforma, que vai possibilitar o ac~~so à terra
aos trabulhadores rurais sem terra.
Desejo, neste momento, entretanto, comentar os termos do referido l;fccreto, colocando alguns pontos de
aplausos e outras indagações. No art. 2~>, o decreto diz:
_ "As desapropriações somente poderão recaír
sobre latifúndios, como tal conceituados em lei, o"u
i_m.óveis.rurais cuja forma de e1(p\oração contrarie o
interesse social."
~._realmente urri ponto que queremos destacar, como
merecedor de aplauso quanclo S. Ex'. define que só os latifúndios improdutivos, aqueles que contrariem o intere::;se social poderão ser objeto de de.<;apropriação.
~a realidade, creio que este art. 21' poderá dar certa
tranqilifidade aos proprietários de terra que, não sendo
bem latifundiários ou àqueles que estão executando proM
jetos nas suas propriedades.
--Outro pOnlo importante é o art. 4~>, que institui- a
Comissão Agrária no Estado do Ceará, integrada pelos
seguintes membros, a serem designados pelo Ministro da
Reforma e do Desenvolvimento Agrãrio:
1- um servidor do INCRA, que a presidirá;
II- três representantes dos trabalhadores rurais;
III- três representantes dos proprietários rurais·
(v- um representante_ de entidade pública vinculada à agricultura; e
V- um representante de estabelecimento do ensino agrícola.
Considero importante que a reforma agrária em cada
Estado -imagino que essa comissão seja cada Estado
-tenha como comissão agrária que dá as diretrizes três
representantes dos trabalhadores rurais, três representantes dos proprietãrios rurais. Estranho, porém, o que
diz o parágrafo único deste artigo, que um representante
da entidade pública, vinculada à agricultura e um representante~do estabelec_imento de ensino agrícola sejam inM
clicados pelo Presidente do INCRA.
Parece-me que isso não faz nenhum sentido, porque
um representante de uma entidade pública, vinculada à
agriq.1ltura. na minha opinião, deveria ser designado
pelo" Ministério da Agricultura. O representante do estabelecimento de ensino agrícola deveria ser designado ou
pelo MinistériO da Educação ou pelo Ministério da Agricultura.
Ao ler ajustificativa, e· como disse, soa sempre favorável a reforma ãgrárla,- mas ao lê-la, vejo- um total divórcio desse programa com o Ministério ·da Agrícilltura.
Todos sabemos que_ a reforma agrária é feita, ou deve ser
feita, para adicionar um sistema produtivo. Tenho dito
sempre que não se deve de!>truir o atual sistema produtivo e sim adicionar o sistema produtivo novo, o qual só
poderá ser feito se houver um programa agrícola superposto ao de distribuição de terras. Não me parece muito
claro aqui qu_~_esse programa agrícola esteja em marcha.
Creio, portanto, que vai haver uma defasagem entre a
distribuição de terras, porque para 1986jâ está prevista
uma 'área de 197 mil hectares de terras desapropriadas no·Ceurá, de maneira que deveria, neste momento, já estar
em marcha um programa de desenvolvimento agrtcola.
Consta aqui, também como um programa de apoio, as
formas associativas dos pequenos produtores, mas, em
todos os momentos, não me parece claro que haja um
programa agricola em marcha. Por outro lado, vejo que
se não mudarmos o sistema de financiamento da agricultura, a burocracia que impera nos es6belecimentos oficitüs para o crédito agrícola, inviabiliza qualquer novo
produtor ruraL
Atualmente, os pequenos produtores ruraisjâ não têl'!l
con-dições nem acesso ao crédito agrícola. A burocracia é
muito grande e quando se acaba de atender às exigências
burocráticas- ou em função dessas exigências ou dos
recursos que são escassos- o crédito está sendo entregue fora da hora ou fora da hora do plantio.
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Trago este assunto ao Senado Federal, porque enten~
do, agora que está se dando início ao pr'ocesso de reforma agrária, uma vez que o Presidente José Sarncy, com

toda decisão, já_ assinou todos_ os planos de reforma
agrária, é necessário para aqueles que representam o povo, que coloquem algumas indagações nos decretos que
estão sendo assinados, a fim de que sejam aperfeiçoados.
AchO que isto deve ser objeto de discussão e eu desejava trazer este meu primeiro comentário, porque devendo
ir ao Ceará neste fim de semana, vou procurar discutir
com os interessados o texto deste decreto, a fim de trazer
aqui algumas outras indagaçõ~. _
Sugeriria até aos outros senadOres-, dos vários Estados, que buscassep1 conhecer estes decretos, que só agora
estão sendo publicados, porque_ ê necessário que não se
venha frustrar mais uma tentativa de reforma agrária.
Por outro lado, preocupa~me a violência que está sendo·
apontada em alguns Estados, ondejá se irii~iaram as pri~
meiras achegas da reforma agrária. Esperamos- que esse
art. 211 se faça exatamente em terras onde estão contrariando os princípios de ação social, de _e_quilíbrio social,
mas não se provoque invasõ~-~~- terra~~!l-1 que estão ps
seus proprietários trabalhando com tranqUilidade.
Nós somos totalmente favoráveis à execução deste
projeto. Queremos dar-lhe apoio e entendo que os Srs.
Senadores, mesmo com as dificuldades que estão enfrentando nesta antevéspera da campanha eleitoral, não podem ficar ausentes deste problema, sob pena de marcharmos para um grave conflito nas terras do interior brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.}
O SR. PRESIDENTE (P.àssos Pôrto} - Concedo a
palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi.
. Ô SR.~SALDANHA DERZI (PMDB- MS. Pro~~n·
cia o seguinte discurso. Sem revlsão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Os produtores rurais do meu Estado, Mato Grosso do
Sul, estão verdadeiramente decepcionados com as últimas medidas do Conselho Monetário Nacional, que determina um parcelamento nosAGF's. A única esperança
dos agricultores, dos produtores é que pudesse o Governo cumprir os seus compromissos assumidos para com
des na aquisição do seu produto, ao preço mínimo e fixado e que fosse, ao menbs, pagamento à vista, para que
eles pudessem cumprir com seus compromissos nos Bancos em que tiraram o dinheiro para o seu plantio, para a
sua produção.
Diante disso, Sr. Presidente, a Organização das Cooperativas do Estado de Mato Grosso do Sul recorre ao
Exceletíssimo Senhor Presidente da República, através
do seguinte ofício:
ORGANIZAÇÃO DAS COOPÉRATIVASDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Órgão representativo das
Cooperatiyas do Estado

OF. 072/86-0CEMS
Campo Grande, 16 de maio de 1986
A Sua Excelência o Senhor
José Sarney
D/D/ Presidente da República Federativa do Brasil
Brasília-DF

Senhor Presidente:
Dirigimo-nos à presenÇa de Vossa Excelência para expor a atual situação do produtor rural brasileiro e especificamente sul-mato-grossense._
Atendendo à convocação de Vossa Excelência para
produzir a grande safra, mais uma vez semeou nosso Estado com alento e esperança, e acima de tudo, muita
confiança nas novaS diretrizcs que Vossa Excelência deu
aos caminhos da Pátria.
Porém, como é do_vosso conhecimento, a insuficiência
de recursos, VBC's e limite de financiamehtos mais uma
vez abaixo do custo real de produção, obrigaram os produtores a buscarem outras fontes de recursos,
sujeitando-se a juros extorsivos. Somando-se a estes inconvenientes, a prolongada estiagem que afetou a regiào
centro-sul, prejudicou consideravelmente o rendimento
das lavouras de maneira que hoje, nosso produtor colhe
menos que o esperado e em quantidade insuficiente para
saldar seus compromissos.
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Tal quadro agravou-se de maneira insupoÍ'tável com
as_ úJtimas decisões do CMN que estabelece para as
AGF's lírililc de CzS 125.000,00 à vista e o restante parcelado em 25% aos 30, 60, 90 e 120 dias.
Estas medidas vem consternar os produtores rurais,
pois o mercado retroagiu em cerca de lO% e o prazo para
liquidação das AGF's (média de 75 días} represtnta perda de 6,25% acumulando prejuízos de 16,25% na comercialização final.
Dianie do exposto, solicitamos a Vossa Excelência que
atente para o descaso ao qual foi submetida a atividade
. a~rícola, comprometendo a sobrevivência do setor e da
economia nacional ao oferecer ao produtor rural a opor-·
tunidade de falência e liquidação de seus bens, pois é sabido que a dívida de custeio não é o úniCo nem o maior
compromisso asSumido durante o desenvolvimento do
ano agrícola.
1:: nosso desejo responderao apelo de Vossa Excelêncía -p-i'ira produzirmos semprC e mais. porém necessita~
mos urgente de medidas que venham normalizar o bala_n_ço_.financeiro de nossos produtores, assegurando-lhes
a sobrevivência e a capacidade produtiva. Para tal é necessário o pagamento à vista das AGF's, pois sem esta
medida o campo estarâ falído.
Na certeza de que as nossas reivindicações terão boa
acolhida por parte de Vossa Excelência pela vossa comprovada aptidão para a resolução dos problemas nacionais, aproveitamo-nos do ensejo para a renovação de
nossos protestos de aJta consideração e especial apreço.
~ Ruy Barbosa Ferreira, Diretor~Presidente.
Tambêm faço constar do meu discurso o seguinte telegrama do Sr. Secretãrio de Agricultura do meu Estad«;>:
ExcelentísSimo Senhor
Doutor Dilson Funaro
Digníssimo Ministro da Fazenda
Brasília- DF.
Solicitamos providências urgentes no sentido de liberar a contratação de empréstimos para o custeio de lavóutãs de trigo. N assa perspectiva de plantio da ordem
de -400.000 ha, encontra-se seriamente ameaçada. em vista das determinações que limitam 'os financiamentos às
lavouras de arroz - feijão- milho - mandioca e hortigrangeiros, modificações de regras após deflação do processo; faz decair confiança do meio rural no Governo,
além de frustrar os objetivos perseguidos de aumento de
produção de trigo e redução de dependência externa,
conflitando com as diretrizes apregoadas. No aguardo
de imediatas providências, subscrevemos. enviando cordiais saudações. Eraldo Saldanha Moreira, Secretário de
Estado de Agricultura e Pecuâria do Estado de Mato
Grosso do Sul.
Sr. Presidente, apelaram os produtores rurais que, ao
menos, a primeira parcela fosse paga num nível do seu
débito aos Bancos, eles que jâ tinham contratados as
AGFs, e se não pagarem em dia as suas AGFs terão
acrescido os juros de mais de 25%.

O Sr. Moacyr Duar~- V. Ex• permitiria um ·aparte?
O SR. SALDANHÃ [tE-RZi- Um momento, nobre
Senador. Pelo menos apelaram os produtores que essa
piimeiiã parcela fosse paga àquela quantia dos dêbitos
deles para com os Bancos sobre as AGFs.
Sr. Presidente. no momento pagarão 125 mil cruzados
e, depois, em quatro prestações de 30, 60, 90 e 125 dias, o
que é insuportãvel para o pequeno e médio produtores
rurais; porque eles necessitam realmente fazer face aos
seus compromissos porque a sua produção deminuiu e, o
fruto_ de seu trabalho. talvez não dê para pagar os seus
cOinPTomissos.
É esse o desespero; é esse o desânimo, ê esse o desencant() _Qo produtor rural de Mato Grosso do Sul neste
momento.
q_J.!Ço V. Ex•, nobre Senador Moacyr Duarte, com
mu_iJo prazer.
O Sr. Moacyr Duarte - Nobre Senador Saldanha
Derzi, o fato que V. Ex~ traz ao conhecimento do Senado
se repete, também, no Nordeste do País e, especialmente,
no me_u_ Estado, talvez com maior gravidade. Os contra~
tos de financiamentos firmados pelos produtores rurais
com o Banco do Nordeste do Brasil, para financiamento
do custeio agrícola, esses contratos não vêem sendo cumpridos por parte do agente financeiro. A segunda parcela
de financiamento para atendimento do custeio agrícola,
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até o dia de hoje, não foi ainda ressarcida pelo Banco do
Nordeste que descumpre, assim, o trato celebrado com
os seus clientes, tornando-os paradoxalmente inadimplentes. Depois de cinco anos sucessivos de estiagem no
Nordeste do Pais, quando o inverno ocorrido este ano é
considerado um inverno altamente promissor, quando o
Governo se empenha na batalha do estímulo e do aumento da produção e da produtividade, incentivando a
ampliação da fronteira agrícola do País, um agente financeiro federal, o Banco do Nordeste, que deve ser
também instrumento de desenvolvimento da região mais
pobre e mais carente do País. renega os seus contratos,
descumpre os seus compromissos e não atende. sequer à
líberação e ao pagamento das parcelas para financiamento de custeio, pondo em risco, assim, a safra do Nordeste. A denúncia de V, Ex.• é oportuna e à voz de V. Ex•
se junta a minha voz como um protesco·dos produtores
. rurais do meu Estado, sobretudo dos pequenos e mêdios
que estão ameaçados de verem frutradas as suas colheitas por falta de cumprimento de cláusulas contratuais, o
que torna, assim, in_adiplente, um Banco oficial.
O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex.• um aparte?

O SR. SALDANHA DERZI- Fico muito grato a V.
Ex•, nobre Senador Moacyr Duarte, e vejo que não é só
o Estado de Mato Grosso como, também, os Estados do
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina que estão
nessa situação - juntam-se, tambêm, os Estados do
Nordeste e tenho a certeza, Sr. Presidente, de que o e~i~
nente e extraordinârio Presidente José Sarney não tem
c-onhecimento do que estã se passando com os produto..res rurais do Brasil. Essas medidas são tomadas pelos
burocratas e tecnocratas, não atendendo aquela determi~
nação do Presidente José Sarney em que diz que no Go~
verno de Sua Excelência, realmente, a agricultura é prio~
ritâria e tenho a certeza de que, assim, Sua Excelência o
deseja- que seja prioridade para o homem que trabalha
na Zona Rural. Mas, os burocratas e tecnocratas estão
emperrando o carro do desenvolvimento deste Pafs e, o
que é mais grave, Sr. Presidente, fizerem uma grande
campanha para o plantio de trigo no meu Estado e nos
EstadQs do Sul, mas com o financiamento de 100% de
custeio e, Sr. Presidente, logo depois, veio uma medida
reduzindo para 80% o valor desse custeio e agora, Sr.
Presidente, de última hora, veio uma medida do Conselho Monetário Nacional em que reduz o VPC para 60%
ao pequeno produtor e 40% ao mêdio e grande produtor.
Ora, Sr. Presidente, querem que plantem o trigo, ofere-cem tudo, prometem tudo e na hora em que ele assume
os compi-omissos jâ nos banc-os, pol-que compraram as
sementes e o adubo antes mesmo de fazerem os contratos
confiando no Governo, são tomados de surpresa por este
corte no seu financiamento para o seu custeio.
Sr. Presiderite, não posso me alongar, porque V. Ex•
generosamente me dâ somente .cinco minutos para fazer
esta comunicação, mas desejo ouvir apenas o aparte do
nobre colega e amigo, de Mato Grosso do Sul, Senador
Marcelo Miranda.
O Sr. Marcelo Miranda- Senador Saldanha Derzi,
V. Ex• denuncia nesta Casa o que recebemos tambêm no
nosso Estado, no nosso escritório, e fala em nome nilo
apenas de Mato Grosso do Sul, mas em nome de todos
os agricultores deste País. Na rea1idade, os agricultores
estão em polvorosa; os agricultores oão sabem .mais o
que fazer. Se produzem, eles não têm condições agora de
venderem o seu produto, de pagarem a suas contas. Com
a instituição do Plano Cruzado já houve uma reformu·
lação do sistema bancârio. Nessa reformulação do sisteR
ma bancãrio não é feito pelos bancos qualquer esforço
para receber em dia as parcelas dos agricultores. Por
quê? Porque se·os agricultores tornarem·se inad4nplentes eles têm os seus juros de 3%, transformados imediata·
mente em 24%. Eles querem e desejam que os agriculto-res atrasem o seu pagamento. Fizemos um apelo ao Mi·
nistro da Fazenda Dilson Funato, antecedendo à última
reunião do Conselho Monetârio Nacional, para que fizesse a primeira parcela idêntica à parcela devedora dos
produtores, para com os bancos, para que eles não se
tornassem inadimplentes. Isso não aconteceu, não foi as-siin- decidido. De forma que V. Ex• traz realmente a
preocupação dos produtores brasileiros e particularmente do Estado de Mato Grosso do Sul. Queremos dessa
forma somar a nossa palavra às palavras de V. Ex• em
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favor do produtor brasileiro, exatamente taniOéffi na
questão ·do trigo quando, todos, no nos&o Estado acreditaram na promessa do Governo de financiar 100%; araram a terra, compraram o adubo, fizeram o seu plantio,
terminaram e acabaram com a semente selecionada de
trigo e hoje se encontran1 na seguinte situação: foram
passados no meio da produção do' plantio para um financiamento de 80% como disse V. Ex• 60% e 40% para o
médio e para o pequeno produtor. Dessa foram não sabemos qual é a política agiícola do. País. Estamos também a ver navios; nós estamos com dificuldades de enfrentar os produtores deste País, qUando essas modificações são feitã.s eXafamente no meio do caminho. Não
podemos viver neste sistema: quando a prioridade do Governo ~ a agricultura, como foi a Velha República.
O SRuSALDANHA DERZI- Muito grato, nobre
Senador Marcelo Miranda. V. Ex• reafirma a deriúncia
que fizemos do produtor inadimplente; tem o seu juro de
3% passado para, automaticamente,_ 24%. Então, os apelos das cooperativas de produtores e dos produtores rurais de Mato Grosso ê para que os AGFs, pelo menos a
primeira parcela seja o total dos dêbitos que eles tenham
para com os bancos, e que a segunda parcela seja nõ máximo em 30 dias, pelo menos para os mêdios e pequenos
produtores que necessitam fazer cumprir outros compromissos que têm com a safra, que já rião foi das melhores,
neste ano, em virtude da grande estiagem no meu Esta------,o
do.
Estamos nos lembrando da Velha República, em que
uma vez disseram.~. "Plante que o João garante". Todo
mundo plantou e o João não garantiu nada nessa República; o agricultor foi praticamente à falência, ficou na
beira da estrada. Mas acredi~ que'na Nova República
com o grande e_extraordinário Presi~ente José Sarney ~
mando conhecimento dessas dificuldades pelas quais
passam os produtores rurais, os pequenos e os mêdios,
ao menos - e tenho a certeza de q1:1e o espírito público
do Presidente, com o desejo de acertar, o amor que tem à
Pátria, especialmente àqueles que estão trabalhando
para a grandeza desta Nação- tenho a certez(l de que o
Presidente da República virá em socorro doS produtores,
resolvendo seus problemas e atendendo seus apelos, para
sairmos desta grande e extraordinária dificuldade porque passa o produtor rural, neste mOmento, nO meu Estado, o Estado de Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado a V. Ex• e desculpe-me por ter passado os 5 minutos da generosidade_ de.V, Ex' (M~ito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtQ) - C,ncedo a
palavra, como Líder, ao nobre Senador Jamil Hiddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. COmo L!der,
pronuncia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Há cerca de quinze dias, ocupei esta tribuna em po-sição de defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, na chamada questão dos royalties do petróleo.
Lembrei o que significou a ediçãO da Lei nt 7.453, de
27 de dezembro de 1985, sancionada em praça pública
pelo Chefe da Nação, no Município de Campos.
Acentuei que o envio, agora, da Mensagem do Executivo, que se transformou no Projeto' de Lei n• 7.528/86,
na Cãmara dos Deputados, visando ~ regulamentar a lei,
tinha trazido a tristeza e o desânimO à população fluminense.
Queixei-me, então, e neste momeóto r~novo a qtii:ixa,
diante do fato dessa Memagem haver sido remetida sem
qualquer solicitação de urgência.
Transcorrido esse tempo, nenhuma providência patrocinou o Executivo para agilizar o andamento do Projeto.
Se, inicialmente, não usara da prerrogativa concedida
pelo art. 5 I da Constituiçã:o-, bem po~eria, depois, ter feito a solicitação de rápida tramitação, como facultado no
§ I~ desse mesmo artigo.
Por outro lado, tive o cuidado de :verificar que as lideranças que dão sustentação ao Governo na outra -casa
do Congresso tambêm não adotaram qualquer medida
regimental objetivando acelerar a m~;~-rcha da Mens,a_gem.
Diante desse quadro, quando nem a legislação eleitoral reguladora do próximo pleito estâ elaborada, quando
o Congresso realiza o denominado esforço concentrado
para conseguir apreciar as proposições, quando cada vez
. mais se avizinham as eleições para a Constituinte e os
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Governos estaduais, diante desse quadro, repito, Sr. Presidente, verifico, com melancolia, que o exame da Mensagem regulamentando a lei dos royalties vai ficar para
as calendas gregas.
Acompanho, de há muito, essa luta denlro do Congresso. Sei que ela principiou com um Projeto apresentado em 1975 pelo Deputado Geraldo Bulhões e depois
pelo nosso ilustre colega Passos Pôrto, então Deputado
Federal.
Quaitdo o assunto chegou ao Senado, oito anos depois, as Comissões Têcnicas desta Casa foram unânimes
em aplaudir o Projeto.
Faço questão de destacar afirmações constantes dos
doutos pareceres então proferidos.
A Comissão de Minas e Energia adotou o parecer do
relator, o eminente Senador Luiz Cavalcante, que assim
concluiu:
.. "Há, pois, notável coerência entre o que' deseja a
presente proposição e o texto da Lei nt 2.004/53.
É bom que se beneficiem razoavelmente os Estados, Territórios e MuniCípios pelas riquezas minerai$ que proporcionam à União."
Do nobre Senador J utahy Magalhães, relator da Comissão de M unícípios, com o apoio de seus pares, saliento o seguinte trecho:
.• uA propósito queremos deixar registrado o nosso
apratiso: a-o· Deputado Geraldo Bulhões e ao Senador Passos Pôrto, pela feliz iniciativa, que iriteressa,
particularmente, aos Estados e Municípios nordestinos, tanto quanto aos de outras regiões do País. A
realidade é que esses Estados e Municípios vêm perdendo, há muito tempo, com o não reconhecimento
de seus direitos, quando, ainda mais gravemente, se
encontram obrigados a investir em obras de infraestrutura para atender à demanda de vias de transporte ·,e outros beneficiamentos nas regiões produtivas.
Alêm do mais, sabe-se que o pagamento que hoje
ê feito, a título de indenízação, incide sobre o preço
defasado do petróleo, em relação ao preço do mercado. Na verdade, os royalties são inferiores àqueles
pagos pelas companhias internacionais a qualquer
Governo dos mais submissos e dependentes de que
se tenha notícias."

Na Comissão de FinanÇaS, o- ilustre Senador Severo
Gomes, na qualidade de relator, afirmou:
.... "A medida ora proposta constitui efetiva aspi..ração das referidas pessoas de direito p6blico que,
em razão das profundas distorções do _sistema federativo por parte do Poder Central, debatem-se em
séria crise financeira."
Na Comissão de Economia, o relator, o nobre
Senador João Castelo, mostrou, também, que o
princípio da indenização, invocada pelo Projeto, já
vinha consagrado na Lei n' 2.004{53, que criara a
PETROBRAS.
Todavia, essa manifestação do Congresso, após
uma demora~a tramitação, não impediu que o ExeCutiVo vetasse o PrOjeto, sendo o veto aprovado por
decurso de prazo, essa excrescência que ainda perdura na Constituição.
No início da sessão legislativa do ano passado, o
Senador Nelson Carneiro, que tanto dignifica esta
~a, reapresentou _o Projeto e o mesmo t~amitou
aqui e na Câmara durante o ano de 1985~ sendo afinal ~nvertido em lei, porque r~p-~tava,__ como
representa, a expressão da vontade soberana do
Congresso.
Peço escusas ao Senado por esse histórico, sabendo ser o mesmo do conhecimento dos Srs. Senadores, Entretanto, julguei necessário assim proCeder
para ressal~ar que a Le~ ni' 7 .453, de 27 d~ dezembro
de 1985, resultou de tramitação legislativa cuidada,
demorada, estudada, debatida, meditada.
Ela modificou o art. 27 da Lei n"' 2.004/53 e o fez
com clareza, com objetividade.
Desde_ o seu advento, não se tem notícia de que
algum dos benefícios houvesSe sugerido dúvidas
quanto à sua aplicação.
Aceitamos, porém, para o efeito de argumentar,
como dizem os advogados, que a Lei nt 7.453 precisasse ser regulamentada. Sendo assim, por que não
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lançar mão o Executivo do decreto, o que faz, usualmente, normalmente, quando exerce o poder regulamentar?
A Mensagem do Executivo está na Câmara, mas já a Ii
e reli. A imPrensa também a publicou. A convicção geral
é que a regulamentação que ali se apresenta como necessária poderia ter sido baixada via decreto.
Por que esse luxo de regulamentação via Lei?
J;. mais ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores: nesse
Projeto do EXecutivo, qtie pretende regulamentar a Lei
nt 7 .453, há um artigo que coloca a pró_pria lei regulamentadora sob a exigência de uma outra re'gulainentação.
Nem se pense esteja eu a exagerar. Tenho aqui a Mensagein. A ementa do Projeto_ regulamentador ê esta:
..~"estabelece normas complementares para execução do disposto no art. 27 da Lei nt 2.004, de 3 de
outubro de 1953, com a redação da Lei nt 7 .453, de
27 de dezembro de 1985, e dá outras providências."
Esse novo Projeto do Executivo tem, portanto, o objetivo de regulamentar. Pois bem, o seu art. 10 dispô~

.. "O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de trinta dias."
O-Sr~ Jaison Barreto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD - Com muito prazer concedo o aparte ao nobre Senador Jaison Barreto.

O Sr. J aiS:On Barreto - Quero me solidarizar com o
seu pronunciamento, que espelha apenas o contesto em
que a Nova República está colocando a Administração
Federal. Na verdade, sabe V. Ex•, sabe a Casa e o País
inteiro, que o propósito dessa delonga na regulamentação ê o de prejudicar o Governo do Governador Leonel Brizola, no Estado do Rio de Janeiro. ~ profundamente lamentável que este País, depois de se ter emporcalhado no Colêgio Eleitoral, sobre a proposta de que os
métodos e hábitos políticos iriam mudar, continue praticando o que esta Nação conheceu durante 20 anos de autoritarismo. Solidarizo-me, também, porque o Estado de
Santa Catarina, é vítima do mesmo processo. Cabe responsabilizar diretamente o Presidente da República, Senhor José Sarney, porque não é lícito acreditar que essas
providências tomadas na área da Fazenda, não tenham a
sua anuência. Lamento que a Nova República continue
com a mesma prática, tentando cercear o direito legítimo
nes~e País de se fazer oposição. Por isto, congratulo-me
com seu pronunciamento, na certeza de que pelo menos,
cabe aqui o nosso protesto.
O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço o aparte,
nobre Senador Jaison Barreto.
Todos nesta Casa sabem da minha independência
política relacionada com o Governo do Estado e com o
Governo Federal, mas sou Senador pelo Estado do Rio
de Janeiro e como tal, qualquer que seja o Governador
que esteja ocupando o cargo, tenho que aqui defender os
interesses da população do meu Estado.
Naquela manhã memorável em Campos, manhã festiva, Sua Excelência o Presidente José Sarney sancionou a
Lei e agora a envia para ser regulamentada, sem que, na
realidade, houvesse necessidade desse fato, jâ. que no seu
art. 10 está expresso que Q, "Poder Executivo regulamentará dentro do prazo de trinta dias", e a remete sem o pedido de urgência, procrastinando, na realidade, o interesse, não somente do Governador, mas da população
do Rio de Janeiro, de municipios frOnteiriços à ârea sob
os quais passam as tubulações, que também se beneficiari:iip desses royalties.
Que é isto, Sr. Presidente, se não a rr.:~Zulamentação da
,vamente, diante
própria regulamentação? Estamo~, p
de uma regulamentação infmdável.
Já acentuei aqui que o Partido Socialista Brasileiro
mantém linha de absoluta independência e eqUidistância
relativamente ao GovernO Federal e ao Governo doEstado do Rio de Janeiro.
Q- Sr. Nelson Cft.miiro - Permite V. EX• uffi ap-arie?
O SR. JAMIL HADDAD- Com muita honra, nobre
Senador Nelson Carneiro, autor da Lei sancionada pelo
Presidente José Sarney.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' não se encontrava no
Congresso, com o maior pesar nosso, quando esse proje-
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to foi discutido e votadO. Por isso V. Ex• não conhece algumas das fases e dificuldades por ele enfrentadas. A pri-

meira delas era a própria constitucíonalid~de. Como V.
Ex' acaba de referir, o primeiro projeto foi vetado por
inconstitucionalidade._ O ponto de vista do Executivo era

o de que o projeto era inconstitucional. Graças à intervenção junto ao Senhor Presidente da República, que
afirmou que se o Congresso o votasse e aprovasse, Sua
Excelência o sancionaria e não discutiria o problema da
constitucionalidade porque entendia que o projeto mere~do

a sua sanção, passaria a ter essa constitucionillidade que deveria ser da sua iniciativa. Portanto, era uma

demonstração de boa-vontade do Presidente para com
um projeto que já tinha sido vetado no ano anterior pelo
Congresso Nacional. Mas, ao chegar, o projeto, à votação nesta Casa, já não tinhá ele a mesma redação do
projeto de 1975, porque ali não se criava royalties para as
áreas geoeconómicas~ sugestão que levei à Comissão de
Constituição e Justiça em emenda ao meu próprio proje~
to. E assim se criou uma situação diferente daquela que
tinha sido examinada pelo Presidente João Baptista Figueiredo. Mas ainda, ao chegar o projeto aos exame da
Câmara dos Deputados, ali surgiram novas dificuldades.
h que sendo o petróleo encontrado na orla marítima, de
propriedade da União, Estados que não tinham participação no petróleo encontrado no território, disputa-vam
também a sua parcela nesse petróleo que era encontrado
na área marítima, portanto, em uma região que a Constituição declara que ê do património da União. Isso determinou, na última hora, com a presença do Senador Saturnino Braga e do Deputado Bocayuva Cunha, a modificação do texto. De modo que se incluiu 1% para atend~ a esses Estados e Municípios. Mas não se decidiu ali,
nem se pensou, naquele momento, como seria a disciplinação do pagamento desse 1%: se seria ou não observado
o critêrio do pagamento que hoje se faz do Fundo de
Participação. O projeto, apesar disso, e apesar daqueles
que acreditavam que o Presidente da República teria_ o
propósito de evitar a aprovação do projeto no fim do
ano passado, foí votado no ano passado. No último dia
da sessão legislativa, foi aprovado, e V. Ex• acaba de referir, sancionado pelo Presidente da Repúbli~a em praça
pública. Com uma única modificação. Graças ao empenho do Governador Leonal Brizola, foi vetado um texto
que se dizia que a cobrança começaria a ser feita no dia
li' de abril de 1986, jâ que a PETROBRÃS leyantara a
alegação de: que seria impossível pagar, já no dia l~' de janeiro aquela percentagem que ela não estava recebendo
de um produto que não lhe havia chegado às mãos. Esse
projeto, afinal sancionado pelo Presidente da Repóbtica,
com o veto sugerido pelo Governador_ Leonel Brizola,
foi examinado pelo Poder Executivo. E ali se chegou à
conclusão de que havia algumas lacunas que neceSsitavam não de uma regulamentação do Poder Executivo,
mas de uma regulamentação legislativa, porque escapava
das lindes em que o Poder Executivo sozinho pode legislar. Daí, então, a iniciativa desse projeto. Dirá V. Ex'
que não houve o pedido de urgência. Mas ainda ontem,
com o Líder Pimenta da Veiga, estive em entendimentos
para que fosse dada urgência, ainda nestes dias, a uma
iniciativa do Deputado JG de Araújo Jorge, que já tem
pronto o pedido de urgência para esse projeto, e acredito
que o Deputado Pimenta da Veiga, consultando o Senhor Presidente da República, certamente autorizará
essa urgência. Quanto â regulameittação, a que V. Ex• se
refere, é uma regulamentação indispensável, não parare·
gulamentar o que já está explicito na outra lei, mas possíveis emendas que possam surgir no Congresso. Porque
V. Ex' mesmo vê que hã uma grave modificação na lei,
que só podia ser feita através de projeto de lei. Foi o Go~
vernador Leonel Brizola que, em Duque de Caxias, e V.
Exb 9 se lembra bem, sustentou que os royalties deviam
ser pagos a Duque de Caxias. Por quê? Porque ali passou
o duto do petróleo. Isso não estava inclufdo no projeto.
O projeto referia-se àqueles municípios da área geoeco~
nômica. E ninguém dirá que é da área geoeconômica de
Campos, ou de São João da Barra, o Município deDu~
que de Caxias, para o qual o Governador Leonel Brizow
la, em praça pública, pregou a distribuição dos royalties.
Esse projeto tem essa alteração, que é a concessão dos
royalties também àqueles municípios onde passam os dutos. Eu estou com V. Ex' de que é necessário dar urgên:ia ao projeto. Mas acredito que V. Ex•, meditando
,;obre esses outros argumentos, verificará que essas alterações feitas no cerne do projeto, que não diminuem a
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percentagem aos governos e aos municípios, essas modificações justificarão, possivelmente, uma regulamen_tação do Poder Executivo, já aí dentro da sua área exclusiva. Afinal, quero que V. Ex• leve em conta que se o Presidente da República tivesse qualquer propósito de criar
embaraços ao Governo do Estado do Rio de J anciro,
primeiro, teria vetado o projeto. E, se não vetasse, n~o
iria, para atingir o Governo do Estado do Rio, prejudicar os Estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, da
Bahia, de Sergipe, do Espírito Santo, onde os governos,
também interessados, integram a Aliança Democrática.
Estou com V. Ex~ de que ê necessârio dar urgência ao
projeto. Mas acho que se V. Ex• meditar nessas razões,
verá que não houve nenhum propósito de penalizar o Estado do Rio de Janeiro e muito menos o seu Governador.

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador, o seu
aparte enaltece, engrandece o meti pronunciamento.
Porém, veja V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro,
que a Lei n~'-2.004 é de 3 de outubro de 1953. Nós estamos CJ!l __ l9~6: Exa_tamente há 33 anos esse problema tram·ua-dentfO deSte Congresso. Foi aprovado, com festa, e
há urria frustração, hoje, da população do Estado do Rio
de Janeiro. Faço um apelo a V. Ex•, que, com suaautori~
dade moral, pela sua atuação dentro das Casas do Legis~
lativo, do Ço_p_gresso Nacional, para que, nesta fase de
esfor9o. concentrado que se faz na Casa, esta regulamentã.Çã:õ sejã coloCàda imediatamente em urgência urgentís-sima, para a sua aprovação, evitando-se, maiS Uma vez, a
frustração da população não só do Estado do Rio de Janeiro, mas de outros Estados, tremendamente prejudicados com o não recebimento.dos royalties do petróleo. Sei
que V. Ex• !ie interessa pelo assunto e procurará agir jun.
to à lid~rança do PMDB, Deputado Pimenta,da Veiga,
paTa que seja colocado urgentemente, este projeto em
discussão e, afinal, aprovado pelo Congresso.
Não obstante, é inerente ao mandato que exerço o dever-de zelar pelos legítimos direitos e interesses da terra
fl~minense, que nesta Casa represento.
O Sr. Jaison Barreto- V. Ex• Permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex•
que não permita mais apartes e conclua seu pronunciamen~~. porque o tempo de V. Ex• já terminou.
O SR. JAMlL HADDAD- Sr. Presidente, o nobre
Senador Jaison Barreto, antes que V. Ex• fizesse soar a
campainha, já me havia solicitado o aparte, razão pela
qual solicito a V. Ex• que permita o aparte do Senador
Jaison Barreto.
O Sr. Jaison Barreto -Serei breve. Realmente, aspalavras do Senador Nelson Carneiro são tranqUilizadoras,
já que a sua inegável capacidade de articulação possibilitará; quero acreditar, o apressa.mento dessa providência.
Volto a repetir, e é o meu enfoque, a Nação toda sabe,
não se trata de um fato isolado, que bâ um cerco ao Estado do Rio de Janeiro, por parte do Governo Federal,
prática repetida em relação a outros Governos estaduais,
como o de Santa Catarina, que está sendo submetido a
pressões inequívocas, como dificuldades de rolagem da
divida, negativa de repasse de verbas, o Fundo de Participação, salário-educação, etc. E é esse protesto que gostaria faça parte do pronunciamento de V. Ex•, porque ele
expressa a realídade dos fatos. Deixo aqui o meu lamento, ·no sentido (ie que se ponha cobro a esse tipo de comportamento que nega a Federação e que demonstra que a
Nova República não veio para mudar coisa nenhuma.

q S~. JAMlL HADDAD -Reconheço que outros
EstadOs- sàão atingidos, também, pela procrastinação,
serão prejudicados nos seus planos de desenvolvimento,
mas estou certo, Sr. Presidente, de que, em nenhum outro Estado, a frustração por esse adiamento sine die será
tão marcante, tão assinalada e tão decepcionante quanto
no meu. E explico. ~ que a população fluminense viu
com os próprios olhos a lei redentora ser assinada em seu
solo. E comemorou festivamente o acontecimento.
Deixo aqui essas palavras, de oposição, de frontal discordância, de manifesto inconformismo; com o tratamento que o Governo reSolveu dar ao pagamento dos
royalties aos seus legítimos credores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, que falará
como Líder.
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O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Sr:s. Senadores;
Registra a imprensa nacional o sucesso que tem sido o
recadastramento eleitoral. Entretanto, Sr. Presidente,
sabe V. Ex' que é numeroso o grupo de pessoas que vem
de outros Estados para exercer as suas atividades em
Brasília, seja na função pública, seja em funções comissionadas, seja para o exercício de mandatos parlamentares, seja para atividades em empresas estatais e que não
pretende desvincular-se eleitoralmente dos seus &ta.dos
de origem, porque·o_mand_a~o ou a função que vem exercer aqui é temporária.
Sabe V. Ex• e não ignoram os Srs. Senadores que são
muito altos os custos de deslocamento dessas pessoas
para os seus Estados d·e origem, seja das passagens
aéreas, sl!!ja do deslocamento rodoviário. E não só do titulilr da função que vem para Brasília, senão que do seu
cônjuge e dos seus dependentes maiores de 18 anos.
Então, Sr. Presidente, eu proporia a V. Ex• que se dirigisse ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que hâ uma preocupação dos Senadores da República e um desejo de que S. Ex• possibilite o recadastramento eleitoral dos eleitores de outros Estados que
transitoriamente se encontram em Brasília, no exercfcio
de funÇões ou de mandatos e de seus dependentes e que
desejam permancer eleitores nos seus Estados de origem.
O que importa, Sr. Presidente, ê que esse recadastramento seja sêrfo e- autêntiCo e, uma vez que o requerimento
seja apresentado perante o funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, se reveste de toda a autenticidade. Caberá, então, ao Tribunal Superior Eleitoral remeter esse expediente, por malote, às circunscrições eleitorais dos Estados em que pretendam inscrver-se os eleit9res residen~
tes em Brasília. Penso que, com isto, a um s6 temp9, nós
estaremos facilitando o recadastramento de pessoas de
outros Estados que estejam em Bra~ília, estaremos ressalvando a autenticídcide e a seriedade do requerimento e
estaremos avançando o futuro estágio do recadastramertto que, naturalmente, será a conexão nacional de todos os procedimentos estaduais. &ta, a sugestão que desejo fazer a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Através das
notas taquigráficas, tomaremos nota da observação de
V .. Ex•, a nosso ver procedente. Faremos um expediente
ao Exm~' Sr. Presidente do TSE.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Prossigo, Sr. Presidente, para um outro assunto.
Recebemos, hoje, pela manhã, no Congresso N acional, o Presidente da República de El Salvador, José Napoleón Duarte, que foi ~leito em pleito livre, democrático e universal, em seu pais, derrotando o candidato da
extrema direita e da extrema esquerda. Um homem que
manifestou sua fé no processo democrático, Sr. Presidente, como disse pela manhã, quando tive oportunidade de
saudá-lo, um homem que enfrentou a guerra civil em seu
país e que foi capaz de manifestar toda sua confiança na·
liberdade, na vocação libertária do seu povo e nas virtudes do regime democrático.
Pois bem, o Governo que o convidou não fez empenho
para que estivessem no Plenário do Congresso Nacional
os seus Ministros de Estado nem, sequer, o Ministro das
Relações Exteriores, nem o Líder da Bancada na Câmara Federal~ nem o Líder da Bancada no Senado Federal.
Mas estavam nas ante-salas do Plenário, Sr. Presidente,
aqueles que sendo desinformados apuparam e vaiaram
um Chefe de Estado de um país amigo, dentro do Congresso Nacional.
Ora, Sr. Presidente, que descaso do nosso Governo,
que não pede aos seus Ministros que prestigiem um convidado, que não se empenha para que os líderes das suas
bancadas prestigiem o seu convidado. Entretanto, a turba rebelde que não sabe porque apupa e vaia um Chefe
de Estado que se elege democra.ticamente, aplaude o Presidente da Nicarágua e aplau'de o Primeiro-Ministro da
China. Um e outro .dignos de nosso respeito, convidados
pelo nosso Gove!no. Entretanto, deveria ..:m.ver uma similitude de comportamento e uma eqUidade no trato das
autoridades que são convidadas pelo Governo brasileiro.
Faço agora, Sr. Presidente, um terceiro registro: -o
nobre Senador Saldanha Derzi disse que na Velha República se diziª, .. Plante que o João garante". Não sei se
o João garantiu. Mas, a verdade~ que na Nova Repóbli-
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ca, o que se faz'? Demora-se n3. fixação da políticã.
agrária. Os bancos não estão financiando ninguém, nem
pequeno, nem grande, nem médio agricultor. E as compras pelo Governo Federal, as AGF's são feitas com-1:50
dias de prazo, quando são feitas, porque na verdade,
importa-se carne quando os produtores nacionais têm

carne para vender.
Sr. Presidente ê tempo de este Senado, que embora te-.
nha expectativa no sucesso do Plano Econômico do Governo, enibora espere as realizações do Governo no Plano de lnflaçã.o Zero, diga que não Se pOde tolerar esta: si-

tuação indefinida, madrasta e perversa com que se tratã
a agricultura e a agropecuãria naCional.

É o protesto da Bancada do me1,1 Partido a essa insensibilidade do Governo para com -a atividade essencial,
primordial e necessâria à economia nacional. Muito
obrigado a V_. Ex~ (Muito bem!)

O Sr. Carlos Chiarelli- Sr.
como Líder.

Pre~idente,

peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (José F~agelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ca~:los Chiarelli, que falará
como Líder._
O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Como
Líder, pronuncia o seguinte discUrso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não poderíamos deixar de fazer o registro nesta Casa,
a instâncias do Exmo. Sr. MinistrQ Aureliãno Chaves de
Mendonça, com relação à notícia Inserida em um jornal,
O Estado de S. Paulo que, em edição ainda no mês de fe-vereiro, sob o título "Governo é; acusado de favorecer
empreitcira" referindo-se a favorecimento da ELETROBRÃS nos pagari'tentos a uma empresa executora
de serviços ao Poder Público:
Informa-nos o Ministro Aureliano Chaves: que, à luz
dessa denúncia e dessa notícia, determinou a realização
de sindicância a mais completa e a mais prOfUnda na
ELETROBRÁS, para ter conhecimento da posição de
todos os pagamentos e saldos deVedores de toda as empreiteiras, e não apenas daquela qUe era referida na notícia, nos últimos-26 meseS. O reSUltado desse levantamento está sendo remetido ao Presid(mte da República, ao
próprio jornal denunciante, e se solicita; e nóS OTii:erii.os
por dever de ofício, que se dê ciência do resultad_o, com a
plenitude mais ampla de informações, a esta Casa, Sr.
Presidente. E o resultado da sindicância é c:laramente satisfatório e ·esctatecer, na medida
que, com números
elucidativos e incontestãveis, que de resto acompanham
o documento, relacionando mês a mês, durante mais de
dois anos, a posição de pelo menos doze empresas que
são as maiores prestadoras de serViço público no campo
da construção e da obra civil neste País. Com r_ela_ç_ã_Q_à
ELETROBRÃS e· ão Ministério lato sensu, ídentifica-se
que a afir"in8tiva não tem procedência, que a empresa
não foi beneficiada, ao contrário,· era o única que tinha
uma posição de inadimplência governamerital que excedia a todas_ as demais referidas no elenco de prestadoras
de serviços.

:em

Por respeito à verdade, por uma questão bãsica de
comprometimCiifo com a opinião pública nacional, e por
uma expectativa de que o próprio-órgão de imprensa retifique e corfija e elucide a NaçãO sobre a afirmativa· ali
veiculada que, de resto, envolvendo a ELETROBRÁS,
envolve o Ministério de Minas e Energia, e respingaria,
se v_erdadeira TOsse, a própria ímag'em idônea, êtica e correta do Ministro Aureliano Chaves. Por isso _é -que se
pede a inserção dOS Anais de toda essa documentação, e
se faz_esse registro da maneira mais clara e objetiva, tendo a certeza de que, ao invés de ser wna informação e
Uma afirmação que possa trazer qualquer tipo de eiva à
figura do Ministro e da Administ[ação Pública Federal
na ãrea vinculada ao Ministério, a afirmativa vá, a de~
núncia-vazlã. asseguraram a possibilidade que se fizesse
uma criteriosa indagação, uma profunda investigação
que assegurasse, de maneira plena e objetiva, a mais ab~
soluta verdade que contesta _e contrasta_ com a notícia
publicada no jornal.
-

Em segundo lugar, Sr. Presidente, aproveitando a referência feita aos problemas agrícolas, eu, por dever de infÕfrTiÜção, não posso deixar de informar a esta Casa que,
tenho hoje de_ manhã participado de uma !Oilga reunião
com os Srs. Ministros da Fazenda e da Agricultura, na
companhia dos dirigentes de todas as entidudes da agricultura do Rio Grande do Sul, do setor trigo, soja, carne
e dos empresários agrícolas do Rio Grande do Sul, foi
possível elucidar determinados pontos e verificar que há
uma posição clara e definitiva do Governo Federal, expressa pelo Sr. Ministro da Fazenda e corroborada pelo
Sr. Ministro da Agricultura, de que não haverá, em qualquer circunstância e em qualquer setor, qualquer tipo de
medida importadOra, desde que essa importação signifique possibilidade predatória ou competitiva com a safra
agro pastoril brasileira, e que não se fará importação qUe
venha a depreciar ou a c.Qmpetii com a existente safra
disponível em nosso País, e que qualquer importação;
seja de carne, seja de arrâz- e n_ó_s gaúchos, sobretudo,
preocupados com ambos os problemas, tivemos essa garan_tia e a certeza de que qualquer medida importadora
será tributada pelo !CM, para que haja igualdade de_tratamento- -só virá a ocorrer na eventualidade de que as
sa_fras nacionais não sejam caPãzes de assegurar plena
cobertura ao abastecimento nacional.
Essa informação é que se impõe, como Se impõe também_a informação de que nas operações de EGF, o Governo Federal entendeu, hoje pela manhã, de incluir uma
nova modalidade de tratamento que ampara e distingue
o médio produtor, que ficara, à luz do Conselho Mone-tário Nacional, igualado ao grande proprietário na base
de 40%, e que até terá um tratam_ento especial interme-diário entre o pequeno e o grande, à luz de uma garantia
bàsica da ordem de 60%.

E~a a elucidação que cabia neste momento. (Muito
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
CARLOS CHIARELLI EM SEU DISCURSO:
A viso n9 271/86

19 de maio de 1986

Senhor Senador,
__Q jornal O Estado de S. Paulo publicou, no dia 8 de fevereiro último, uma nota sob o título "Governo é Acusado de Favorecer Empreiteira", informando que o jornal
havia recebido denúncia de favorecimento da Eletrobrãs
nos pagamentos a uma empreiteira.

2. Determinei, imediatamente, fosse feílo completo
levantamento junto a cada subsidiãria da Eletrobrás,
para ter conhecimento da posição de todos os pagamentos e saldos devedores das principais empreiteiras, nos
últimos 26 meses,
3. O resultado desse levantamento está sendo hoje
remetido a Sua Excelência o Senhor Presidente da Re-pública e ao mencionado O Estado de São Paulo, conforme cópia que ora anexo, para conhecimento de V. Ex',
tendo em vista a minha constante preocupação de que
toda a ação do Ministério das Minas e Energia seja absolutamente transparente.

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex• os protestos
de minha consideração e apreço. - Antônio Aureliano
Chaves de Mendon~a, Ministro das Minas e Energia.
A Su-a Excelência o Senhor
Senador Carlos Chiarelli
DD. Líder do PFL no Senado Federal
Brasília- DF
Ilmo Sr.
Diretor do O Estado de S. Paulo
Rua Prof. Celestino Bourroul, 100 São Paulo - SP

Bairro do Limão

Maio de 1986

16 de maio de 1986
Senhor Diretor,
Em 8 de fevereiro Ultimo esse jornal publicou, sob o
título "Governo é acusado de favorecer empreiteira", à
página 2, nota em que são apresentadas informações a
respeito de (sic) ..denúncia documentada de uma fonte ligãda-·a einpreiteira do sistema ELETROBRÃS" ...
2. A publicação relata providências tomadas no âmbito do Ministério das Minas e Energia e da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, para o
fim de administrar os pagamentos aos fornecedores e
prestadores de serviços às concessionárias controladas
pela ELETROBRÁS. Em resumo, a nota pretendeu provar que houve favorecimento do Governo Federal a uma
empreiteira (no caso a Mendes Júnior) que executa-obras
para a CHESF (Companhia Hidroelétríca do São Francisco).
3. Foi dito, ai~da, que a ELETROBRÁS havia repüssado à CHESF parcela substancial de empréstimo
que havia obtido junto ao Banco do Brasil para, direta~
mente ou através de suas subsidiárias, atender a compromissos assumidos com empreiteiras ou fornecedoras.
4. Em vista da denúncia e da divu)g_ação da nota referida determinei completo levantamento junto a cada
subsidiãria da ELETROBRÃS, no sentido de conhecer
todos os detalhes da posição dos pagamentos e saldos
devedores, em final de cada mês, nos últimos 26 meses,
das principais empreiteiras.
5, Os dados obtidos demonstram ser absolutamente
sem procedência a denúncia apresentada a V. S•

6. Para esclarecer definitivamente o assunto, passo a
fornecer a esse matutino a posição, no final do mês, do
saldo devedor a cada empreiteira, de parte da concessionária, a partir de janeiro de 1984, até a posição de janeiro
de 1986, inclusive, incluindo a correção monetãria sobre
os débitos no período.
7. Para reduzir o efeito da inflação, na comparação
dos dados financeiros de meses diferentes, expressarei a
segUir, os· Valores eni milhares de ORTNs
7.1 Portanto, Sr. Diretor, como foi seguramente de_monstrado, na posição de 31-12-85, não havia atrasos
em pagamentos, a não ser no caso da empreiteira Mendes Júnior, em montante equivalente a cerca de 6.421,5
ORTN. No caso das outras três empreiteiras, também
integrantes do grupo das que executam obras de maior
dimensão de faturamento, a posição do final do ano de
1985 foi de pagamento de todo o saldo devedor acumulado.

7.2 Ainda como V. S• poderã verificar, justamente a
eiitpreiteira que a "denúncia" procurou identificar come
a que obtev_e favorecimento, em vista de recebimento em
prejuízo das outras, foi a que tinha em 31-12-85 significativo valor a receber.
8. Exatamente para não discriminar nenhuma .j;;
empreiteiras, nO mês de janeiro do corrente ano foi pag•
à empreiteira Mendes Júnior montante equivalente
6.197.0000RTN, em vista de apenas ela haver ficad•
credora de subsidiãria da ELETROBRÁS no riiontant.
de cerca de 6.142.500 ORTN, em 31-12-85, permanecer.
do'um saldo devedor de 325.000 ORTN, no final dej.::.
neiro de 1986.
9. Em conclusão, Sr. Diretor, a denúncia não to."
procedência e posso garantir a V. S• que estamos promc
vendo todas medidas cabíveis para normalizar os pag:::
mentes dos s.erviços e fornecimentos feitos a empresas d·
Ministério, nunca porém favorecendo ou_ discriminand•
empresas.

lO. Na certeza de contar com a compreensão de V
S•, no sentido de determinar a divulgação desses esclal·:
"cimentos nesse matutino, subscrevo-me,

Atenciosamente, Antonio Aureliano Chaves de M-_
donça, ~inistro das Minas e Energia.

Majode J98j
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Em J'!l.i1_haz:_e_s de ORTr;s

Ano: 1984
)..
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Cl\MARCiO CORREA

Jan.

Fev.

Ma :r.

Abr.

Mai..

Jun.

Jul.

Ago.

set.

Out.

Nov.

Dez.

o34820
j30.0

35630
7-36

29903
5422

2~461
. 6"790

25402
580

~67QJ

1Z873
15404

14366
560

14836
1983

16353
- 935

1754'7
753

3961
15635

3168
J9J"

409 B
241

1868
1781

26-dO-

4791
249

-4912

461.6

4440
241

4074
430

44_62

3920

3_7_79_
241

3194
431

5874
5Õ4

6310
50

2243
569&

(ELETRONORTE)
venci~q _ ;..

eo.go no mes

17

2. MENDES JÜNTOR
{CIIESF)
vencido
~__ mês

413

1078
1310

577

76
302

68

4 35 4
160

430 3
330

4 349
151

4453
1592

4:;rso
618

3712
224

4400
249

·022
1796

3191

1872
1928

1.896
190

2057
151

1871
89

2619

2372

2531
249

2045
1787

3924
146

4889
476

5506

613-8

6244
333

5773

358
5103

246
H5

405

3. ANDRADE GVT!ERREZ
{ELETRONORT"E)

..

vencido

õãgonõ"-mãs
N • OOEBRECHT
(.l:LETRONORTE)
Vf!"nCidq
eago no mês
Ano~

1985

5. c.J\MARGO COR.JU':A
(ELETRONORTE)
vencido. _ =~

oa90

no

mf!s

6. MENDES JúNIOR
(CHESF)

2761

2762
1508

3131
175

3855
116

4096

4941

5788

6768

7078

7564
H25

7454
1855

64:?2
J::S

Jan.

Fev.

Hai:-.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Ot.lt.

_Nov.

~z.

5072

4510

1995
.4957

1671
88

2406

2679

.34_84
136

34 83
58

3621

709
3_310

495
266

2537

uno

2358
89

2567
93

2.343

• 2916

2712
49

3041

898
2484

702
280

2345

vencido
easQ _no mes

7. ANDRADE GUTIERRE:t
(E:LETRONORTE)

vencido

~mês

60

8. N. OOEBRECHT
(ELETRONORTE)

2707

~-*--

Z49_2_

- ~505

~~

1

Ano: 1986
9. CM!ARGO COR:ReA
(ELETRONORTE}

vencido

~-mês

-

1150
2778

10 .ME"NOE:S JÚNIOR
(CHESF)

vencido

~mêS

1225_
6197

ll.ANDP.ADE GUTIERREZ
(ELETRONORTE)

vencido
:eago no_ mês

758
465

12 ..-N .ODEBRECHT
(ELETRONORTE)

vencLt!,o ~
pago no _lQe$_

833
639

GOVERNO f; ACUSADO DE
FAVORECER EMPREITEIRA
BELO HORIZONTE
AGENCIA ESTADO
O governo da Nova República estA sendo acusado de
ter favorecido a construtora Mendes Júnior no paga·
menta das obras da Hidrelétrica de Itaparica, contrata·
tlas junto à Cia. Hidrel~trica do São Francisco CHESF. CO-nforme denúncia -documentada de uma fon·
te ligada à empreiteira do sistema EtETROBRÁS, holding à qual a CHESF pertence, o Ministro das Minas e
Energia, Aureliano Chaves, conseguiu que seu colega do
Planejamento, João Sayad, antecipasse de julho deste
ano para dezembro de 1985 o pagamento que a CHESF
devia à Mendes, no valor de 6,1 milhões de ORTN,_ ou
CrS 575,8 bilhões. Outras empreiteiras qi.iC trabalham
para o sistema ELETROBRÃS (ELETRONORTE,
CHESF e ELETROSUL) estão recebendo seus paga.
mentos normalmente.

Atr.avês. do aviso n' 623/85, de 20 de dezembro de
1985, Aureliano solicitou a João Sayad a antecipação do
crédito de 6,1 milhões deORTN à ELETROBRÃS. '"Óbjetivando criar condições para a regularização dos com·
ptoibissos assumidos pela CHESF, na execução da Hidrelétrica- de Itaparica". Sayad aprovou o pedido no
mesmo dia, com o aviso n'<' 1.950, liberando a antecipaç~o. Amigo pessoal do presidente da Repdblica. José
Sarney, o empresário Muril1o Mendes, que chefia o gru.
po Mendes Júnior, não foi encontrado ontem em Belo
Horizonte para responder à denúncia. Mas seus assesso·
res disseram que a informação ê improcedente e que nem
merecia ser discutida.
Entretanto, de posse dos documentos comprobatórios
(a correspondência entre Aureliano e Sayad), a fonte diz
qu~, "desta forma, está provado o favorecimento do governo federal à M~ndes Júnior, que recebeu, ainda no
ano passado, o que estava previsto para sete meses mais
tarde". As demais empreiteiras, contudo, estão recebendo dentro do cronograma inicial.

Esta história começou em setembro de 1985~ quando o
Ministro Chefe da SEPLAN submeteu à consideração
do Conselho Monetário Nacional proposta em que o
Banco do Brasil era autorizado a conceder à ELETROBRÁS e à NUCLEBRÁS empréstimos no valor
aproximado de 62 milhões de ORTN, o equivalente hoje
a Cr$ 5,7 tiilhões. O objetivo era permitir- que essas empresas, diretamente ou através de suas subsidiárias, atendessem a compromissos assumidos com empreiteiros e
fornecedores. Aprovada a proposta, foi estabelecido um
cronograma de desembolso, no total de dez meses, começando em outubro de 1985 c encerrando-se em julho

de 1986.
No caso da ELETROBRÃS, o dinheiro foi distribuído
por três subsidiária~: ELETRONORTE, CHESF e ELETROSUL. De saída, ficOu evidente o favorecimento da
Mendes Júnior: enquanto no primeiro mês a ELETRONORTE recebia 1,886 milhão de ORTN para repassar a
pelo menos três empreiteiras, a CHESF recebia 1,543 milhão de ORTN para repassar a apenas uma empreiteira,
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a Mendes. Nos outros meses, o privilégio foi
acentuando-se até que no dia 20 de dezembro a Mendes
conseguiu a antecipação da parcela de julho de 1986 para
dezembro de 1985.
- --

Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. 19 •
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Fraielli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,
como Líder.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 109, de 1986

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB- SP. Como Líder, pronuncia o seguinte dis-

curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Por delegação da liderança do meu Partido, queria
trazer à atenção da Casa o fato de que hâ uma delegação
de parlamentares, brasileiros visitan~o Santiago d~ Chile, coordenada pelo Senador Severo. Gomes e qUe, pelas
notícias de imprensa e pelas informações de que dispomos, existe um clima _de hospitalidade manifesto a essa
delegação, não apenas a brasileira, ni.as aos petla~enta
res que estão visitando o Chile. A razão é conhec1da: é
que esses parlamentares estão demonstrando a sua prefe..
rência pelo regime democrático e isso desagrada ao Pre..
sidente do Chile e ao regime aí vigente.
A Comissão Executiva Nacional d.o PMDB está providenciando cantatas com o Jtamaraty, no sentido deresguardar a integridade tiSica dos nossos companheiros,
que não são apenas do meu Partido,:mas de vários Partidos. Acho que é importante que o S~nado preste ate~ção
ao que lá está ocorrendo. Eu queria transmitir a -n~ssa
preocupação e o nosso protesto, tanto mais quando eu
.,soube que o Governo do Chile disse não ter condições de
garantir a integridade física dos parlamentares q~e lá estão. Parece-me que é uma afirmaç~o forte, uma informação mu.íto grave, não poder garantir a integridade
física dos parlamentares. Penso que devemos externar a
nossa solidariedade a esses companheiros. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADOR_ES:
- Fábio Lucena - Gabriel Hermes - Alexandre
Costa- João Castelo- Milton Cabral- Nivaldo Machado- Lomanto Júnior- Luiz VIana- José Ignácio
Ferreira ~ Moacyr Daila- Amaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges - Roberto
Campos - Lenoir Vargas
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinâria a realizar-se hoje_~ às dezoito horas e trinta minut_os, destinada à apreciação das
:
seguintes matérias: - Redação Fínal dos Projetas de Resolução n'i's 165,
172, 177 e 183, de 1985.
'
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 1~'-Secretãrio.

São lidas as seguintes
Biasília, ~O de maio de 1986
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex• o meu deslig'amento da Bancada
do Partido Democrático SOcial - PDS, nesta Casa, e a
minha filiação ao Partido da Frente Liberal, passando,
em conseqíiência, a integrar a Bancada do PFL no Sena~
do Federal.
Cordialmente, Aloysio Chaves.
Brasília, 20 de maio de 1986
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex• o meu deslig'amento da ~ancadà
do Partido Democrã_tico Social - PDS, nesta Casa, e a
minha filiaçã_o__ ao Partido da Frente Liberal, passando,
em conseqüência, -a: íntegrar a Bancada do PFL no Senado Federal.
COrdTã1iii.eilte, Lomanto Júnior.
Brasília, 21 de maio de 1986
Senhor 'Presidente,
Comunico a V. Ex• o meu desligamento da Bancada
do Partido Demo_c_rático Social - PDS, nesta Cas!!_, e a
minha filiação ao Partido da Frente Liberal, passando,
em conseqüência, a integrar a Banc~da do PFL no Senado FederaL
Cordialmente, Benedito Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) cações lidas vão à publicação.

As Comuni-

É lido o seguinte

Faculta aos herdeiros a compensação do imposto
de _renda la_nç~do contr~. o espólio.
O Congresso Nacional

decret~

Art. l~' Na declaração de rendimento de cada herdeiro, após homologada a partilha ou feita a adjudicação
dos bens, poderã ser incluída, proporcionalmente à quota que lhe couber, parcela dos rendimento~ _declarados
pelO espólio no ano-base correspondente~ _
§ I~' O herdeiro que optar pela inclusão creditar-seá, na· mesma proporção, pelo imposto de renda pago
pelo espólio, de acordo com sua deçlaração. .
§ 21' O crédito de que trata o parágrafo antenor terã
tratamento idêntico ao dado pela legislação específica às
antecipações do imposto de renda.
Art. 2~' Poderão ser distribuídos por tantos exercícios quantos forem os anos de duração do inventário os
rendimentos do herdeiro que fizer a opção referida no
artigo 1I' desta lei.
__
Parágrafo único. Aplica-se à distribuição prevista
neste artigo o que dispõe a legislação do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
Art. 3~' . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Com a morte do contribuinte, seus bens e rendimentos
são automaticamente, por força da legislação ciVil, trans-feridos aos herdeiros.
Desse inodo, não se justifica que a tributação continue
a ser feita em nome do de cujus: a rendajâ não pertence a
uma só pessoa mas, sim, à comunidade de_ herdeiros.
Feita a tributação em nome do de cujus, a alíquota é
muito mais elevada do Que a que seria aplicada para
cada um dos herdeiros- os legítimos titulares de renda.
Tal se dá porque a Tabela Progressiva do Imposto de
Renda grava com maior a.J.íquot_!,_as_repd~s m__'!_is---ª-H~_t!:,
como ê evidente, a reOdã total imputada ao de ~ujos ser.ã
bem mais elevada do que a parcela que cabena a cada
herdeiro, se tributado individualmente.
Propõem-se, assim, que seja facultado aos herdeiros, à
sua -ópÇão, após a partilha ou adjudicação, adaptarem a
tributação à sua situação pessoal. Caso enten~m eles te..
rem sido prejudicados pela Tabela Pr~gresSIVa do ~~
posto de Renda, aplicada sobre a totahdade dos rendt~
mentos do espólio, então, já sabedores do quantum a que
teriam direito durante o ano, ou durante os vários anos
do inventário, terão eles o direito de solicitar a retificação de suas declarações de rendimentos .ou de preparar
suas declarações futuras, computando a quota exata que
lhes coube na partilha.
A parcela que vier a ser incluída na declar~ção do herdeiro determinará, por sua proporção, o crédito a que ele
terã direito em relação ao imposto de renda pago pelo espólio em sua declaração. Esse crédito ter_á tratamento
idêntico ao que a legislação do imposto de renda concede
às" antecip!i.ções do tributo.
Com tal procedimento, a tributltção se faria, para cada
herdeiro optante, exatamente de acordo com a alíquota
que lhe caberia, de conformidade com a Tabela Progressiva que os demais contribuintes utilizam para a gravação de seus rend!mentos.
Nas hipóteses em que o inventário se arraste j>ór
vârios anos, seriam aplicadas as disposições da legislaçã?
do Imposto de renda referentes aos rendimentos recebidos acumuladamente, consolidadas no artigo 88 do atual
regulamento (Decreto n~' 85.450, de 4 de dezembro de
1980).
Sala das Sessões, 21 de maio de 1986. -Jutaby Ma_galhães.

Maio de 1986

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ finda a
Hora do Expediente.
Pre.<;ente."" na Casa 55 Srs. Senadores. Há número para
deliberação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
_Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 10, DE.i981
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'i' 10, de 1981 (n'>' 1.529(79, na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentadoria, cem proventos integrais, dos ex-combatentes segurados da
previdência social, tendo ~
PARECERES FAVORAVEIS, sob nos 354 e
355, de 1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
para _enCarii~n~~r ~ vo~açào.
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para encaminhar a votação.

O l'R. FABIO LUCENA (PMDB- AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Trata-se de um projeto de 1981, da Casa de origem, a
Câmara dos Deputados. O projeto dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, dos ex-combatentes
segurados da Previdência SociaL
Observe V: EX' e os Srs. Senadores que estamos diante
de um projeto da maior importância, pois preceitua:
Art. l~' Os proventos de aposentadoria do_ excombatente segurado da Previdência Social corresponderão, obrigatoriamente, à remuneração integral percebida quando em atividade.
.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo,
considera-se ex-combatente Q assim definido pela
Lei n'>' 5.315, de 12 de setembro de 1967.
Art. 21' A requerimento do ex-combatente aposentado, os seus proventos de aposentadoria que estiverem em desacordo com o estabelecido no artigo
anterior serão revistos pelo Instituto Nacional da
Previdência Sociat
Parágrafo único. O novo valor do benefício se..
rá devido a partir da data da apresentação, no órgão
previdenciário competente, de requerimento do interessado, instruído com a documentação necessária, não cabendo o pagamento de diferenças rela~
tivas ao periodo anterior:
Art. 3~' Os encargos decorrentes desta lei onerarão as fontes de receita de que trata o arL 69 da
Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. 41' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5~' Revogam-se as disposições em contrário.
E seguem-se, Sr. Presidente, as legislações citadas.
Tendo em vista a importância da matêria, e antes de pe_dir verificação de quorum, manifesto_o meu voto favorável. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votação, em
turno único, do piojeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer
s-entados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, solicito verificação _de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Serâ feita a
verificação solicitada pelo nobre Senador Fábio Lucena.

(Às Comissões de Constítuição e JUstiÇa e de Finanças.)

A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos~
acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores a plenário.
Está suspensa a sessão.

·o-SR. PRESID"'ENTE (Jose Fragelli)- O projeto lido
serã publicado e remetido às comissões competentes.

(Suspensa às 16 horas e 32 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 44 minutos.)
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O SR. PRESID~NTE (José FrageUi)- Está reaberta
a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares
para se proceder à votação.
Como vota o Líder da PMDB?

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB Não.

MG) -

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) -Como vota o
Líder do PFL?

·

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS - RS) - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDT? (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Como vota o Líder do PTB? (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Como vota o Líder do PSB?
RJ) - Sim.

O SR. PRESID~NTE (José FragClli)- Como vota o
Líder do PDC? (Pausa.)
S. Exf não estã presente,
Os Srs. Senadores já po{fe"in votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
VOTAM

(Procede-se à votação.)
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS)- Não.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos submeter novamente à votação.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem o~ seus lugares.
Vai-se proceder à votação. (Pausa.)
Como os Srs. Líderes já anunciaram o resultado dos
seus votos, os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)

··su,r OS SRS. SENADORES:

Aloysio Chaves_
Amaral Peixoto

Eunice Michiles
Fabio Lucena
Fernando Cardoso
Gabriel Hermes
Hélio Gueiros
Jam i! Haddad
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto Jtinior
Lourivai Baptlsta
Marcelo Miranda
Moacyr Duarte
Murilo Badarô
Nivaldo Mach.ado
Octávio Cardoso
Passos Pôrto
Pedro Simon
Saldanha Derzi
Virgílio Távora.
VOTAM '"NÃO"" OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos
Amaral Furlan

Benedito Ferreira
Carlos Chiarem
Gastão MUller

Ivan Bonato
João Calmon
José Uns
Luiz Cavalcante

Luiz Viana
Marcondes Gadelha
Moacyr Dalla.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Todos os Srs.
Senadores jâ votaram. Vai~se proceder- à apuração. (Pausa.)
Votaram SIM 21 Srs. Senadores e NÃO 12.
Não houve abstenções.
Total de votos: 33.
Não houve quorum.
O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente, constato pelo
quadro que o nobre Sendor Cesar Cais, aqui presente,
não figura no painel. Contando com V. Ex', o total é 35.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O q_1,1.e aconteceu é que eu anunc'iei por vãrias vezes, mas o nobre Senador chegou um momento depois.

Aloysio Chaves
Cesar Cais
Fábio Lucena
Fernando Cardoso
Gastão Müller
Hélio Gueiros
Jaison Barreto
Jamil Haddad
João Calmon
José Lins
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Marcelo Miranda
Moacyr Duarte
Murilo Badiró
'Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
Odacir Soares
Pu.ssos Pôrto
Pedro Simon
Saldanha Derzi
Vlrgílio Tá v ora,
VOTAM "'NÃO" OS SRS.' SENADORES:

Alberto Silva
Alfredo Campos
Amaral Peixoto
Benedito Ferreira
Carlos Chiarem
Ivan Bonato
Luíz Cavalcante
Luíz Viana
Marcondes Gadelha
Moacyr Da_lla..._
ABSTtM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Amaral Furlan.
O SR. PRESIDENTE (José FrageJii)- Vai-se procedef--à--iiPuração. ,
VOtaram "SIM" 24 Srs. Senadores,_e "NÃO" 10.
J~'ãó houve abstenções.
Total de votos: 35
Aprovado.
O projeto irâ à sanção.
Ê o seg~inte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• io, de I9SI
(N" 1.529j19, n• Casa de origem)

Dispõe sobre a aposentadoria, com proventos inte-grais, dos ex-combatentes segurados da Previdência
Social,

-b-Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os proventos de aposentadoria do ex~
combatente segurado da Previdência Socíal corresponderão, obrigatoriamentéj à remuneração integral percebida quando em atiVidade.
_Parágrafo úniç:o. Para os fins deste.artigo, considerase ex-combatente o assim definido pela Lei n., 5.315, de
12 de setembro de 1967.
Art. 2., A requerimento do ex~combatente aposentado, os seus proventos de aposentadoria que estiverem em
desacordo com o estabelecido no artígo anterior serão
revistos pelo InstitutÕ Nacional de Previdência SociaL
Parãgrafo único. O novo valor do benefício revisto
serâ devido a partir da data de apresentação, no órgão
previdenciãrio competente, do requerimento do interessado, instrufdo com a documentação necessária, não ca-
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bendo o pagamento de diferenças relativas ao período
u.nterior.
Art. 31' Os encargos decorrentes desta lei onerarão
as fontes de receita de que trata o art. 69 da Lei nt 3.807,
de 26 de agosto de 1960.
Art. ..f.? Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nl' 84, de 1981 (n~> 3.464/80, na Casa de origem). que institui o "Dia Nacional de Combate ao
F'umo", tendo
PARECERES, sob n's 1.191, de 1981,461 e462,
de 1985, das Comissões:
-de Saúde- ]1' Pronunciamento: favorável; 2v
Pronunciamento: favorável à Emenda n" l, de Plenário;
-de Constituição e Justiça, favorãvel ao Projeto
e à Emenda n~' I, de I'lenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão extraordinãria de 31 de março de 1982, com a apresentação
de emendas de Plenário.
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda.
O Sr. Fábio Lucena- Peço a palavra para encamiÓhar a votação, Sr.-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para encaminhar a votação. __ _
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para enca·
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -J. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vem ao Senado Projeto de Lei da Câmara n9 84, de
1981, ql!e institui o.Dia Nacional de Combate ao Fumo;
quero homenagear S. Ex' o Senador Lourival Baptista
que, neste País, é o maior batal_hador do combate a esse
vício perniciOso e -rutamente devastador da saúde humana.
Reza o projeto;

"L>' CongreS:só Nicíonal decreta:
Art. 1" O Dia Nacional de Combate ao Fumo
serã com__emorá.do em todo território nacional, a 29
de agosto de cada ano."
Interessante, Sr. Presidente, é que no àia 28 de agosto
é o Dia da Anistia. E -o projeto de S. Ex', manda que o
combate ao fumo seja comemorado no dia posterior ao
da Anistia.
Ê uma anistía assim, aos pulmões infectados- pelo fumo, inclusive ao meu pulmão, Sr. Presidente. No parágrafo único, estabelece o projeto:
"Parágrafo único.- O Pod_er Executivo, atravês
do Ministério da Saúde, promoverá, na semana que
anteceder-aquela data, uma campanha de âmbito
mtcional, visando a alertar a população para os ma~
leficios advindos com o uso do fumo."
Este projeto é uma excelente advertência ao Líder do
Governo Senador Alfredo Campos, no sentido de que S.
Ex• abandone ex.atamente o fumo.

O Sr. Alfredo Campos- V. Ex• também, nobre Senador ...
O SR.. FÁBIO LUCENA- Só que eu me havia antecipado a V. Ex_f no mea culpa.
Esta lel entrará em vigor na data de sua publicação.
Sr. Presidente do Senado, antes de_ manifestar o meu
voto a f<:~vor do projeto, desejo cumprimentar o eminente
Senador Marcondes Gadelha que deixOu de fumar, tendo manifestado um ato de sutrema vontade, um ato
consciente que deve ser imitaao por todo o Senado,
acompanhando S. Ex' o Senador Marcond~s Gadelha,
nessa vontade extraordinãria de haver abando"hado o cigarro.
Antes de manifestar o meu vqto, que será a favor do
projeto, comunico a V. Ex~ que vou pedir verificação de
quorwn.

Está encerrado, de minha parte, o encaminhamento.
Sr. Presidente.
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O Sr. José Lins- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Li~.

O SR. JOSI!: LINS- (PFL- CE. Pela ordem.)Sr. Presidente, proponho que seja retirada emenda de
minha autoria com relação à supressão do parágrafo primeiro desse Projeto de LeL
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aguardo o requerimento por eScrito de V. Ex' (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lído pelo Sr.
Secretário.

}9.

É lido o seguinte

Requeiro, nQS term_ps do art. 280 do Regimento Inter-

no, a retirada da Emenda n~' I (de plenário), de minha
autoria, oferecida ao projeto.
___ __ __
_
Sala das Sessões, 21 de maio de 1986. -José Lins.
O SR. PRESID~NTE {José Frage!H)- Em votação o
requerirriento.
Os Srs. Senador~ que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Preside~te,

peço verífiCação

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -V. Ex~ serâ
atendido.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, para procedermos à verificaÇão de votação do requerimento de retirada da emenda. (Pa~sa.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Comõ Vota o
Líder do PMDB?

O Sr. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG) -_Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL? ·
O SR. CARLO.SCI:I_Iili!.J!:LLI (PFL- J.!.S)- Sim.
O SR. PRESl_OENTE (José Frage!li)- Como vota o
Líder do PDS?

O SR. MURILO BADARÚ (PDS -

MG)- Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDTI
O SR. JAISON BARRETO (PDT - SC)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PSB? .
O SR. JAMIL HADDAD (PSB'- RJ)- Não.
O SR. PRESI_DENTE(José Fragelli)- Os Srs. Senadores jã podem vOtar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM '"SIM"" OS SRS. SEN,I.[)ORES:

Alberto Silva
Alfredo Caritpos
Aloysio Chaves
Amaral Furlan
Amaral Peixoto
Carlos Chiarelli
Cesar Cais
Fábio Lucena
Fernando Cardoso
Gabriel Hermes
Gaslão Müller
Hélio Queiras
Ivan Bonato
Jaison Barreto
João Calmon
José Ignácío Ferreira
José Uns
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
lourival Baptista
Luiz Cavalcante

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço verificação
de votação~

VOTÀM "NÃO'" OS SRS. SENADORES:

lknedito Ferreira
Jamil Haddad

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos passar
à verificação.
Solicito o voto dos Srs. Líderes.
Como vota a Líder do PMDB? (Pausa.)

- ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR, SENADOR:

O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente, Peço a pâ1avra
pela ordem.

Mauro Borges

REQUERIMENTO
N• 100, de 1986

O Sr. Fábio Ll,lCena- Sr.
de votação.

Luiz Viana
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Moacyr Dalta
Moacyr Duarte
MurHo Badaró
Passos Pôrto
Saldanha Oerzi

Maio de 1986

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai ser feita a
apuração. (Pausa.)
Votaram SIM 30 Senadores e NÃ.O_ 2 Senadores.
Houve uma abstenção.
Nªo houve quorum._
- Vou suspender a sessão por cinco minutos, acionando
as campanhias, e aguardar a chegada dos Srs. Senadores
ao Plenário.

(Suspensa às /6 horas e 58 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 6 minutos.)

O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- Está reaberta
a sessão.
Solicito aos nobres Srs. Senadores que. ocupem seus
lugares.
Lembro que está !mi votação o requerimento do nobre
Senador José Uris, retirando sua emenda ao projeto.
Os Srs. Lideres j â deram seus votos e orientações.
Passa~se à votação.
Os Srs. Senadores' já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM"" OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva
Alfredo Campos
Aloysio Chaves
Alvaro Dias
Amaral Peixoto
Carlos Chiarelli
Cesar Cals
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Fernando Cardoso
Gabriel Hermes
Guilherme Palmeira
Hélio GUeiros
He/v(dio Nunes
Henrique Santillo
Ivan Donato
Jamil Haddad
João Calmon
João Castelo
José Ignácio
--José Lins
Ju_tahy Magalhães
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante
Marcelo Miranda
--- Marcondes Gadelha
Moacyr Dalla
Moacyr Duarte
Murilo Badarõ
Nivaldo Machado
'Octávio Cardoso
Passos Pôrto
Pedro Simon
Saldanha Derzi

--

VOTAM "'NÃO'" OS SRS. SENADORES:

Amaral Furlan
Benedito Ferreira
"XlJ'STEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Lenoir Vargas
O SR. PREsiDENTE (José Fragelli)- Vai ser feita a
-apuração. (Pausa.)
Votaram SIM 35 Senadores e NÃO 2.
-Houve uma abstenção
O requerimento foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, pela ordem.

O SR. FÁBIO LUCENA(PMDB-AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senãdo-

res:
Estou percebendo no plenário do Senado cidadãos
que nãc ~ão Senadores. Por conseguinte, peço a V, Ex~
que durante a votação fiquem sentados nas poltronas
apenas ·senadores da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A votação é
noiliínal, podem se.ntar nas poltronas o~ Srs. Deputados,
ex-Senadores. Como o voto é absolutamente nominal
isso não innui na votação.
Solicito o voto do Sr. Líder do PMDB.
O SR. ALFREDO CAMPOS -

Sim.

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o

Líder do PFL?
O SR. CARLOS CHIARELLI -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARÚ -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Lider do PSB?

O SR. JAMIL HADDAD -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM '"SIM'" OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva - Alfredo Campos - Aloysio
Chaves- Ãlvaro Dias -Amaral Peixoto- Benedito Ferreira - Carlos Chiarel!i- Cesar CaisCid Sampaio - Fabio Lucena- Fernando Cardoso - Gastão Müller - Guilherme Palmeira Hélio Queiras- Helvídio Nunes- Henrique Santillo- Ivan Sonata- Jamil Haddad- João Calmoo- João Castelo- José Ignãcio -José LinsLenoir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptis..ta- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Marcelo
Miranda- Ma reandes Gadelha- Moacyr Dalla
- Moacyr Duarte - Murilo Badaró - Nivaldo
Machado - Octávio Cardoso - Passos Pôrto Pedro Símon - Saldanha. Derzi.
VOTA "NÃO"' O SR. SENADOR:

Amaral Furlan
ABSTbt-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Jutahy Magalhães
Se tod.os os Srs. Senadores já votaram, vai-se proceder
à apuração. (Pausa.)
Votaram SIM 37 Senadores e NÃO I.
_HO_UV!!; I abstenção_.
Total de votos: 39
O projeto foi aprovado.
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o seguinte o Projeto aprovado:

tuição, no parágrafo anterior, também se refere à ilegalidade ou abuso de poder, igualmente cometida por autoridade. seja quem for o responsável pelo abuso de poder.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 84, de 19Íil
(N• 3.464/80, na Casa de origem)

Nessas condições, e suPondo que estou fazendo referência expressa àquilo que éjurídjco, isto é, que é conforme o Direito, manifesto o meu voto contrário ao projeto,
cOmunicando adrede a V. Ex• que vou pedir verificação
de votação.
·

Institui o HD~ Nacional de Combate ao Fumo".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Dia Nacional de Combate ao Fumo será
comemorado em todo o território nacionãl, a 29 de agosto de cada ano.

Parágrafo único. O Poder Executivo,·através do Mi-

O S~. PRESID~NTE (José Fragelli)- Em votação o
projeto, sem prejuízo da emenda.

Os s·rs. Senadores que o aprovam queifam permanecer
sentados. (Pau.s_a.)
Rejeitado.

nistério da Saúde, promoverá, na semana que anteceder
aquela data, uma campanha de âmbito nacional, visando
a alertar a população para os maleficios advindes com o

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço verificação
de votação.

uso do fumo.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições eril contrãrio.

der à verificação de votação, solicitada pelo nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos proce-

Coino vota o Líder do PMDB?

Item 3:

Votação, em turno úniCO, d-o PrOjetO de Lef da

Câmara nY 28, de 1982 (nYl.09"6/79~ na Casa de origem), que permite a impetração de mandado de segurança contra atas de autoridade do ensino particular, de qualquer graU, tendo
PARECERES, sob nYs 878, de 1982 e _1.059, de
1985, da Comissão:
-de Constitu~ão e Justiça, 19 Pronunciamento:
favorável; zV Pronmciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da Emenda n9 I, de Plenário.

ex-

A discussão da matéria foi encerrada na -sessão
traordinária de 5 de abril de 1984, com apresentação de
emenda em plenário.
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda.

O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação-.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para encaminhar a votação.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para encaulnhar a votação. Sem revisão do _orador.)- Sr. Presirente, Srs. Seiiadores:
"o Projeto n9 28 (n9 I.096j79; n-aCasa ci~ Õri8~m) pernite a impetração de mandado de segurança contra a tos
:1e autoridade do ensino particular, de qualquer grau.
Sr. Presidente, as comissões s_e manifestaram peta
:-onstitucionatidade e juridicidade do presente projeto
:'•)m o que não se pode concordar. Peço vénia, Sr. Presijente, para manusear a Constituição Federir.I no seU artio !53, parágrafo 21, que estabelece:

0 SR. i\LI'REDO CAMPOS -

Nã~! __ _

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PF L? ·

O SR. CARLOS CHIARELLI - Não!
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARó -

Não!

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PSB?
O

~R-

JAMIL HADDAU- (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Srs. Senadores ocr.i pem os seus lugares.
---os Srs. Senadores já podem votar.

Solicito aos

(Procede-se à votação)
VOTAM "'SIM"" OSSRS. SENADORES:

- Álvaro Dias
Amaral Furlan
Amaral Peixoto
:Cid Sampaio
Henrique SantHlo
Humberto Lucena
Jamil Haddad
Marcelo Miranda
Moacyr Duarte
Pedro Simon
Saldanha Derzi

-·

~

VOTAM ""N/10"' OS SRS. SENADORES;
§ 21. Conceder-se-â mandado de segurança
para proteger direito üq uido e certo não amparado
por habeas corpus, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de: poder.
Ora, Sr. Presidente, no conceito legal de autoridade,
,ão se pode incluir no seu carâter público, em hipótese
:!guma, o diretor de um estabelecimento de ensino partiu!ar. Por conseguinte, Sr. Presidente, em que pese ao
ubstancioso parecer da douta Comissão di: Justiça, que
eve como relator o eminente Semrdor Franco Montara,
álo se pode, e o Senado estaria legislando contra o jurítico, isto é, contra tudo ~quilo que ê fiel ao Direito, se
tesse o seu aval e o seu endosso a um projeto desta natu.;;.c:d..

Por outro lado, Sr. Presidente, não basta que a ma":ria tenha sido aprovada na outra Casa Legislativa, na
)rma da emenda oferecida na Comissão de JustiÇa da
.:.ãmara dos Deputados e que lhe deu a forma atual, suinta e objetiva.
O projeto, Sr. Presidente, é contrário aos Interesses do
!lSino particular brasileiro, que não pode ter sua direção
·)locada sob o pátio e o agasalho do art. 153, § 21, da lei
'~~ leis.
Abuso de poder só pode ser cometido pela autoridade
úbtica. Daí, Sr. Presidente, caber o habeas corpus, caber
mandado de segurança, para proteger direito líquido e
'?'rto não amparado por habeas corpus, pois, a Consti-

Alberto Silva
Alfredo Campos
Aloysio Chaves
Benedito Ferreira
Carlos Chiarelli
Cesar CaJs
fabio Lucena
Fernando Cardoso
Ga-stão Mliller
Guilherme Palmeira
Hélio Gue:iros
Helvidio NunesIvan Bonato
João Calmon
João Castelo
José Ignácio Ferreira
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante
Marcondes Gadelha
Moacyr Daiia
Murilo Badaró
Nivaldo Machado
Roberto Campos.
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O SR. PRESID~TE (José Fragelli)- A Presidência
vai apurar os votos.
VOtaram SIM li Senadores e NÀO 26.
Não houve abstenções.
Total de votos: 37
Rejeitado.
Fica prejudicada a emenda.
O projeto irá ao Arquivo.
É o_ seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DA CÁMÃRÁ
N• 28, de 1982
(N9 1.096/79, na Casa de origem)

Permite a impetração de mandado de segurança
contra atos de autoridade do ensino partiadar, de
qualquer grau.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I\' O§ I{> do art. J9 da Lei n91.533, de 31 de dezembro de 1951, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. ]9
•••••• ··-~· •••••••••••••••••••••
§ i"' Consideram-se autoridade, para os efeitos
desta lei, somente no que entende com suas funções:
a) os administradores ou representantes das entidades autãrquii::as e d<i.s pessoas, naturais ou jurídicas, com funções de_legadas do poder público;
b) os administradores ou representantes de entidades de ensino particular, de qualquer grau."
Art. 29
c-açãO.
Art. JY

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 4:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n"' 69, de 1981 (n"' 816/79, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 110 da Lei n9
- - 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo
infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob n9s 83 e 84, de 1984, das Comi8"
sões:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas: favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos
Senadores Passos Pôrto e José Lins.

Em votação o projeto.
O Sr. Fábio Lucena-- Peço a palavra para
nhar a votação.

encami~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para encami~
nhar a votação.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para enca·
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:__
Apenas para meu governo, de quanto minutos disponho para encaminhar cada votação?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V.
de 1O minutos.

Ex~

dispõe

O SR. FÁBIO LUCENA- Faltando 20 itens, Sr.
Presidente, vou ter que passar 200 mirtutos encaminhando as votações. E V. Ex• sabe, nobre Líder, que eu fico
aqui até domingo, de pé.
~o Projeto de Lei da Câmara n9 816/79, na Casa de
ongcm, que "dá nova redação ao artigo 110 da Lei n9
5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de
Trânsito, det::rminando o pagamento pelo infrator, de
multa de trânsito de sua responsabilidade".
Sr. Presidente, na Comissão de Transportes
pr.onun~i~u-se o eminente e preexcelso Senador, depois
feito M1mstro dos Transportes pelo saudoso Presidente
Tancredo Neves e mantido na cargo pelo eminente Presidente José Sarney.
Visa o presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre
Deputado Salvador Ju!iane!li, modificai a redação ... Sr.
Presidente, quero chama~ a atenção de V. Ex• para um
erro de Português, um grave atentado ao idioma pãtrio
que se contêm no item 4, no Parecer n"' 83.
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As páginas não estão numeradas, Sr. Presidente. Gos~
tarta, nos termos regimentais, que V. Ex• mandasse numerar todas as páginas que constam da Ordem do Dia
que está em votação.
O SR. PRESD~NTE (Marcondes Gadelha)- Nobre
Senador, no processado que se encontra em -minhas
mãos, as páginas estão numera-das. No avulso, habitualmente, não se fazem numerações, e esse texto que V. Ex•
tem em mãos servCapeO.aS oomo·arléhtiÇão, mas o documento original é esse que está sobre a mesa.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobfe Sr. Presidente, os
avulsos são numerados e eu_ cometi um__eguíVoco, o avul-

so que está em riieu poder está numerado.
O SR. PRESIDENTE (Ma reandes Gadelha)Menos mal, Ex•, então não há nenhum ponto de discórdia. Eu queria que V. EK' aludisse .ao ponlo"qüe tanto
agrediu o seu ve_rn_ãculo.

o- SR. FÁBIO LUCENA -Não agride apenas ao
meu vernáculo, Sr. Presidente, agride as oiçaS "'vietí:ilas"
de V, Ex~ E i~ los: .. visa o presente Projeto modificar" ...
Sr. Presidente, o verbo visar é bitran;sitivo, Ora êxige objeto direto õ-U®}eto indireto. QuaiJ.do- o verbo visar é
transitivo, prescinde o objeto direit.o, isto é, da preposição, ele é aplicado no sentido e passar o visto, de assinar alguma coisa. Não é o -que pi'eteihde salientar o relatório. Por conseguinte, V. Ex.•,' em -respeito à memória de
Gil Vicente e_ de Camões, deve mandar corrigir o estupro
ao idioma pãtrio, mandando ·que se coloque ao invés de
.. visa modificar", "visa a modifica·r a redaç_ão do .art.
no··.

Sr. Presidente, perdoe o atrevimcilto de estar falando
sobre a louçania da língua pátría diante de V. Ex• e do
augusto Senado. Mas um parecer que vaí para os Anais
desta Casa, que é fonte primacial do Direito, uma vez
que aqui, em se fazendo as leis, se faz com que as leis assumam, de fato, a sua conotação e a sua propriedade de
fonte primeira, de fonte elementar do Direito. Por outro
lado, Sr. Pre!>idente, ad perpetuam rei memoriam? nobre
Presidente, as gerações terãd que pesquisar, nos Anais
do Parlamento Nacional, não apenas a inteireza e a lhaneza do idioma pátrio, inas com caráter de justtça e de
sapiência com que se fazem as leis;
Nobre Sr.__Presidente, esgotado o temp!) regimental,
voto contra o projeto. Comunico a V. Ex• que, anunciado o resultado da votação, vou suplicar, pedir, exOrtar,
clamar por verificação de- Votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
projeto.
·
Os Srs. SCnadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
_ _
O Sr. Fábio Lucena - Peço verificação, Sr. Presidente.

O SR. PRFSID~NTE (Josê Fra~elli) -Será feita a
verificação solicitada pelo nobre Seriador Fábio Lucena.
A Presidência vai suspende;r a sessão por 5 minutos,
acionando as campanhias para chamada dos Srs~ Senadores a Plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa'âs 17 horas e 28 minutos,
berta às 17 horas e 30 minutos'.)

a:Sessaõé rea-

O SR. PRESIDENTE {Marcondes Gadelha)- Está
reaberta a sessão. Persistindo a falta de ••quorum" aPresidência se dispensa de proceder a verificaçã-o soHcítada.
O Projeto de Lei da Câmara n~'69j81, fica com avotação adiada.
Igualmente, as matérias da Ordem do Dia, em fase de
votação, constitUída dos Pfcijetos de Lei da Câmara Ú'i's
7If81, 85/81,104/79,196/84, 187/85; Requerimenton<:>s
85 e 86, de 1986; -Projetes de Lei !=lo Senado O'i's 4/84,
143/85. 46/85, 151/85 e 242/84, fi'é"m com a sua apreciação adiada para a próxima seSsão ordinária, bem
como a do Projeto de Lei da Câma_ra n'i' 197/84, por ter
recebido Requerimento n'l' 93/86, de adiamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 18:
.

Item

DiscUssão, ·em turno único,' do ProjetO-de Resolução n'i' 28, de 1986 (aprCsentãdo pela Comissão de

Economia como conclusão de seu parecer ni' 355, de
1986), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Santo
Antônio de Leverger (MT) a oontratar operação de
~rédito no valor de CzS 1.552.266,70 (hum milhão,
quinhentos e ci.nqüenta e dois mil, duzentos e sessenta. e seis cruzados e setenta centavos), tendo
PARECERES, sob n"' 356 e357, de 1986, das Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela consiifUCi()flalidade e juridicidade; e
-de Municípios·, favorãvel.
O SR. PRESID~TE {Marcondes Gadelha) - Em
discussão o projeto. (Pausa.)
. .
Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que queira
fazer uso da palavra, encerro a discussão.
~ votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESID~TE (Marcondes Gadelha)- Item
19:
-Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<:> 29, de 1986 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n., 358, de
1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT) a _contratar operação de crédito no valor de CzS 532.128,80 (quitih:entos e trinta e
dois_ mil, cento e vinte e oito cruzados e oi~nta centavos), tendo
PARECERES, sob n'i's 359 e 360,- de I986, das
Comissões:- de Constituição _e Justiça, pela constitucionalidade e j uridicidade; e
-de Munícipios, favorável.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que queira
fazer uso da palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 20:
.

Item

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 30, de 1986 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 361, de
1986) que autoriza a Prefeihira Mu-nicipal de Pedras
Grandes (SC) a contratar operaÇão de crédito no
valor de CzS 14I.I32,31 (cento e quarenta e um mil,
cento e trinta e dois cruzados e trinta e wn centa~
vos), tendo
PARECERES, sob n9s 362 e 363, de 1986, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça pela constitucionali~
dade e juridicidade; e
-de Munldpios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que queira
JaZer liso da palavra, encerro a discussão.
A votação- fica aaiada- pof falta de quotmn.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Item
21:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 31, de 1986 (apresentado pela Corilissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~'364, de
1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ci'uzeiro (SP) a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 6.162.889,60 (seis milhões, cento e sessenta e
dois mil e oitocentos e oitenta e nove cruzados e sessenta centavos) tendo
PARECERES, sob n9s 365 e 366, de 1986, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade e jurididdade; e
-de Municipios, favorãvel.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
disc_ussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer Uso da pa~
lavra. encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quo_!'llm·. _
O Sr. Fábio Lucena- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Concedo a palavra aO nobre Senador Fábio Lucena.
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O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores Jamil Haddad, Moacyr Dalla,
Humberto Lucena, Srs. Taquígrafos, Srs. Funcionários
da Casa, Srs. Jornalistas e Sr. Presidente, tenho aprendido que ao Poder não se impõe, que ao Poder se postula,
que ao Poder se apresentam reivindicações e que essas
postulações sejam ínvestídas e revestfdas do seu mais absoluto caráter de justiça.
Não ê a paz, Sr. Presidente, o fruto da justiça e, Sim, a
justiça, o fruto da paz.
O-Amazonas, Estado que vintenariamente foi delegado e relegado à condição de pãria da Pátria e que, em
tempos idos, foi convertido em situação de vida m_uito
pior a do que viviam os servos da gleba na Idade·Média;.
o Amazonas, nas eleições de 1982, decidiu fazer-se ouvir
no Senado Federal. E está sendo ouvido, Sr. Presidente.
E essa audiência vai continuar, porque passou o tempo
em que os prebostes e prepostos e polipostos do regime
autoritãrio faziam e desfaziam no meu Estado, para Jâ
encaminhando governos títeres, que, além de desservirem e de desgovernarem a população amazonense, ainda
ati'elavam o meu Estado a essa vergonhosa situação de
satélite da Pátria.
Pois bem, Sr. Presidente, isto acabou. Para que o Governo tenha que aprovar os seus pleitos, os seus projetas,
neste Parlamento, vai ter que colocar aquí o número regimental, porque candidato à Assembléia Nacional
Constituinte, embora esteja, como V. Ex', na metade do '
meu mandato, não podia, em hipótese alguma, ficar velejando pelos rios do meu Estado em busca do voto consciente do povo que me elegeu, enquanto o Governo fez o
que· fez com a Zona Franca de Manaus. Criada em momento de lucidez pelo Marechal Castello Branco, no dia
28 de fevereiro de 1967, faz dezenove anos, e hoje Sr.
Presidente, responde por oitenta mil empregos diretos, o
que multiplicado pela taxa de dependência familiar atinge quatrocentas mil pessoas, isto é, a metade da população da cidade de Ma naus, capital do Estado do Amazonas.
O que fizeram os Ministros Costã. Couto, Dilson-Funaro, essas novas .. vacas sagradas" do meu País, ídolos
de barro que não resistem ao menor solfejo da verdade,
que fizeram? Amancebados economicamente com o empresãrio Mathias Machiline, que desembarcou em Manaus com as mãos abanando, nem lenço sequer usava
nos bolsos, mas tornou-se, em pouco tempo, o mais poderoso industrial da minha região, para a qual não contribui com_u_m só centavo de impostos, em conseqUência
d3s Iranqhlás-· dos incentivos fiscais da Zonã Franca de
Mana!!~que ainda aplicou, no meu Estado, mediante
um artifício que se chama de fraude no Imposto de Circulaç_à~ de ~ercadoria, um golpe venenoso que, atualmente, ascende à importância de duzentos milhões de
cruzados e que;· com o aproximar da Copa do Mundo,
na tentativa de abastecer todo o País com seus aparelhos
de vídeocassete, fabrícados na Zona Franca de Ma naus,
os vídeocassetes da SHARP, con(uiado com o Ministro
do Interior- contra o qual vou promover, desta tribuna, uma oposição tão severa da qual S. Ex• não tem a
menor idéia do que seja- em conluio, igualmente, com
o Chefe da Polícia Federal, Delegado Romeu Tum a, depois de obterem a intervenção federa[ na Z~ma Eranca de
Manaus, proibiram a importação de bens fundamentais
para o progresso da indústria eletroeletrônica, que é a
mais prodigiosa e a que mais prolifera no continente
latino-americano, perdendo apenas, hoje em dia, Sr. Presidente, para o Mercado Comum Europeu, pela ordem,
para o Japão e para a indústria norte-americana. E depois dess_~;_conluio, desse amancebamento, levaram e estão levando milhares de operários à desgraça do desem..:
prego na Zona Fran_ca de Ma naus, tnrnando-se surdos
aos clamores do meu Eatado,_aos re-.- . .~os do meu Governo, com a agravante, Sr. Presidente, de que o Amazonas ê o úniCo Estado em que funciona em plenitude a
Aliança Democrática, o casamento poHtico bemsucedido entre o PMDB e o Partido da_ Frente Liberal. E
com a proibição de vídeo cassetes que alimentavam ocomércio e que estavam já atendendo a um crescente índice
de nacionalizaçãõ, acontece em Manaus este absurdo,
Sr. Presidente.
-Enquanto.um videocassete americano, um NC, por
_ exemplo que é o melhor do mundo, em termos tecnológicos, enquanto esse aparelho é ali adquirido pela impor-
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tância de oito mil cruzados, os videocassetes desse marginal da eletrônica, o Sr. -Madine, custam exatamente o
dobro, Sr. Presidente, custam dezcssels mil cruzados, e é
com essa manobra sórdida que esse homem pretende
abastecer, como já está começando, tod9 o Pafs, com os
seus aparelhos eletrônicos fabricados à custa do suor, da
desgraça, do sacrifício e até-da vida do povo amazonense.
Não, Sr. Presidente, não vamos consentir C!Jl que nisso
prossiga. Eu e o Governador do meu Estado, eu e a -~~n
cada inteira da Aliança-Democrática já estivemõs duas

vezes com

~Senhor

Presidente da

~epú~~lica,

duas v~zes

já estivemos-com OMinistro-Che:re da Casa Civil, Senador Marcos Maciel, e não sei quaritas veZes conversamos
com o Ministro do Interior, de quem sempre continuaw
mos a receber a promessa de que vão contornar essa situação e, no momento o que acontece é o seguinte, Sr.
Presidente; decorridos os três meses de decretada a intervenção, eles não dizem quem são o~_ ~ulpados _pela fraude
cambial que o Ministério do Interioi ãlardeou atingir a
importância de 217 milhões de dólares e que a auditagern
do Banco Central prova, precisamente, o contrário. E
não dizem quem é que, em Manam>, é ladrão ou quem
não é ladrão, e colocam toda a classe empresarial do meu
Estado dentro desse sistema agónico êle suSpeita.
Aponto, Sr. Presidente, de neste ano não ter sido aprow
vado um só projeto industrial para a Zona Franca de
Manaus, e a ponto de o Imposto de Circulação de Merw
cadOrias haver sofrido um decréscimo de 30% em cerca
de noventa dias, em que estão prolongando a interw
venção na Zona Franca de Manaus.
Esta é a razão, _Sr. Presid'e:Oie, -que me levou a- mim,
que deVo o meu mandato ao Senado, sobretudo àquele
grande homem que ali se encontra, o Senador Moacyr
Dalla, que teve a coragem moral, pressionado pelo arbítrio, na época, de colocar na Ordem do Dia o projeto de
resolução que mandava sustar os processos deletérios
movidos contra mim por órgãos espúrios, que se autOw
intitulavam ligados à segurança nacional e, a seguir, a V
Ex', Sr. Senador Marcondes Gadelha, que foi O Relator
na Comissão de ConstituiçãO CJustiça qúe ofereceu parecer favorã vel à sustação, com base no art. 32, parâgraw
fo 59 da Constituição Fede~al, aos processos com os
quais pretendiam cassar o m~u ~andato.
Eu, Sr. Presidente, que semPre fui um homem cordato
com as minhas posições, prometo ser mais cordato ain..:
da, cordato ab imo peetore; prometo montar não ~a
rodovia, não um viaduto para o meu Estado, porque a
natureza não me permite fazêwl'o; mas assegurando que
vou montar um cardioduto, uma estrada cardíaca que liw
gue o meu Amazonas aos legítimos interesses da Pátria,
a fim de que fiquem convencidos e não tenham dúvidas
de que a obstrução que hoje iniciei vou levá-la às últimas
con-seqüências, porqpe não admito, Sr. Presidente, que
quem quer que seja - e tenho a honra, o orgulho de
meus avós terem nascido na Paraíba, Estado em que nasw
ceu V. Ex'-, Sr. Presidente, não vou permitir que o sanw
gue de um paraibano, misturado_ com o sangue de um
amazonense vá manifestar neste plenário, pelo menos
durante um só segundo, uma só rêstia de covardia, a firri
de que os inimigos do meu Estado saibam, como ensinava Hans Kelsen, o grande teórico da Teoria pura do Diw
reito, para que entendam de uma vez por todas que a cow
ragem não é apenas uma obrigação moral; a coragem é,
sobretudo, um dever jurídico.

O Sr. Moacyi Dalla -.:.._ -PCfmite V. Ex', um aparte,
nobre Senador?
O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço com muito prazer
V. Ex'0 sr: Moacyr baila- Eminente-setlàdOr Fábio Lucena. existem facetas· na vida do homem~ e V. Ex• acaba de
citar com propriedade, com inteligência, buscando na
consciência uma citação a respeito da coragem. Devo,
preliminarmente, agradecer a V. Ex• as referências elow
giosas à minha pessoa, e dizer que nada mais fiz a não ser
me inspirar nos ditames da minha consciência. Em obséquio, repito, aO manancial de inteligência com que V.
Ex' veio brindar os seus Pares neste sodalício devo dizer
que V. Ex', ao chegar a esta Casa, desabrochou uma
nova atuaçãO Parlamentar, trouxe do Amazonas não só
a sua coragem cívica, o seu amor pela sua terra, mas
trouxe também um homem de bem, um homem honra~
do, um homem digno. E, um homem desde quilate, em

hipótese alguma, aonde eu estiver, eu deixarei de estar ao
lado dele.

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador Moacyr
Dalla, muito cedo aprendi a rezar, e ainda que não soubesse rezar, enquanto eu vivesse eu rezaria pela felicida·
de de V. Ex~
Sr. Presidente, já me estendi. Voltarei amanhã. Rogo,
que V. Ex~ me informe a que horas começa a reunião exw
traordinária,-que sóube, estã marcada para a parte matiw
na! do dia de amanhã,
O Sr. Odacir Soares- Per:ll}ite V. Ex~ um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA - Com muita honra nobre
Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares - Estava, do meu gabinete, ouviri"dO- o- âiscur~-o- que V. Ex' estã proferindo, surpreso
com: o fato de 9ue__ as apurações que_ a Policia Federal,
que o Ministério da Fâ.zenda vêm realizando junto à SUw
FRAMA, ainda não foram divulgadas, apesar da insísw
têiicla'-deV:"Ex' e do Governo do seu Estado, no sentido
de que e_! as fossem divulgadas para que, efetivamente, os
cUlpados fossem identificados., os culpados pelas irregularidades que teriam sido praticadas relativamente às imw
portações com os incentivos fiscais que a SUFRAMA
utili~a em l;len~ficio, naturalmente do seu povo, das populações amazônícãs, dentre as quais estão incluídas
também as populações do meu Estado e também do Esw
tado do Acre. Mas, como eu disse, estava ouvindo, exatamente, as colocaç-ões que V. Ex• fazia, e faz, ·s-urpreso
porque o que V. Ex~ estâ exigindo, neste momento, é a
divulgação- conforme V. Ex' me disse hâ pouco tempo
aqui no plenârici- dos inqufu"itos, a divulgação das sindicâncias dos Presumíveis atos de irregularidades que fow
ram pri:tticados na SUFRAMA. E a mesma surpresa eu
tenho relativamente ao Estado de Rondônia, porque a
quase totalidade da Bancada Federal de Rondônia, no
CCingreSsõ-N"aC1ona1, constituída de 3 Senadores e 8 Deputados Federais - Bancada essa que no Congresso
coristitUf a A[íança Democrática - jã denunciou por
cõirupçãO, -peta prática reiterada de corrupção, o Governador nomeado de Rondônía, a·sr. Ângelo Angelin. Lew
vamos essa denúncia a todos os escalões do Governo Few
dc::_r~l. Jnstruídas as denúncias com processos concluídos
dOiribunal de Contas do Estado, onde es~á caracterizada -a prátiéa de corrupção, a prática do uso indevido dos
recursos públicos, naquele Estado, de recursos vultuow
sos, recursos expressivos, em torno de talvez mais de 100
bilhões de cruzeiros, E para a nossa surpresa, o Goverw
nador Angelo Angelin continua Governador do Estado
de Rondônia, apesar de ser um corrupto e a corrupção se
tornar Contumaz-pelo reiterado uso da mesma. De modo
que a surpresa de V. Ex' que exige que se divulgue o re-sUltado dos inquéritos, essa surpresa em relação a nós "é
quase ao contrãrio: nós queremos que se apure, Se as
pioYil-5-que levamos ao Governo Federal, caracterizadas
por fotocópias e processos concluídos do Tribunal de
Contas ·do Estado de Rondônia, se elas não forem satis-fatórias, se das não forem suficientes, que O Governo
Federal designe uma Comissão, como fez no caso da SU~
FRAMA1 para apurar essas denúnciaS e,-em seguida, de~
mifír ou manter o Governador- que nós, em decorrên~
cia dessas denúncias, consideramos corrupto, como eu
disse, pela prática constante e reiterada de desvios de re#
_ç_!,!_rsos público~ em benefício próprio e em beneficio de
terceiros, como identificam esses processos do Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia.
Ao V. Ex' me permitir este aparte, eu desejava dizerlhe que nós da Amazônia, nós que estamos)_!ltegrados à
Amazônia Ocidentãl; neste momento queremos que os
inquéritos que o GOverno maq_dou realizar atrav~ d~
PolíCia Federal e através do Ministério da Fazenda sew
jam divulgados, e que esses inquéritos tenham fiin com a
punição dos responsáveis pelos eventuais desnfandos que
possam ter sido cometidos na SUFRAMA. Nossas populações,_ efetivamente, estão serido prejudicadas pela
omissão dO Governo nesta parte. E essa mesma omissão
se manifesta no caso de Rondônia onde o Governador,
até este momento, sequer foi destituído ou sequer foi
afastado, conforme aconteceu na SU FRAMA. De posse
das primeiras denúncias em relação a supostas irregulariw
dades do Superintendente da SUFRAMA, a primeira
providência do Governo Federal foi no sentido não de
afastar o Superintendente, mas de demitiwlo. O que nós
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desejávamos e desejamos. é que o Governo processe essas acusações, processe as denúncias, conforme fez na
SUFRAMA, e as divulgue. V, Ex•, me parece, conforme
~e disse e eu repito neste momento, me parece ,que estâ
mteressado em que as denúncias, em que os inquéritos,
em que as sindicâncias sejam divuJ_gadas e que se liberte a
Zona Franca de Ma naus, que abrange toda a Amazônia
Ocidental, para que ela possa reprocessar o mesmo progresso, o_ mesmo ínc!ice de desenvolvimento que se vinha
verificando naquela Região, na nossa RegiãO, em função
da atividade produtiva que esse instrumento do Governo
Federal vinha realizando nessa região distante e afastada
do Brasil. Eu me solidarizo com V. Ex• quando denuncia
a inexistência dessas providências.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, ao responder o apa-rte do Senador Odacir Soares darei por concluíw
do o meu pronunc1anienfo.
-Agradeço, seu aparte eminente Senador. Somos naturais da mesma terra, das terras acreanas e amazonenses,
q oe-, -se ·estão separadas por fronteiras convencionais,
elas estão interligadas por indeléveis liames históricos e
sentimentais.
Concluindo, Sr. Presidente, informo ao Senado que·
quem estâ comandando_ a oposição no Amazonas é o
Partido Democrático Trabalhista, chefiado pelo Sr. Leonel Brizola. Nesse Partido ingressaram o exwSenador Jo~
sé Lindoso, o atual 'Senador, meu grande amigo, Raimundo Parente. E também alguns dissidentes do PMDB
que, por sinal, são meus amigos pessoais.
Advirto o Senado de que, no Amazonas, o Sr. Leonel
Brizola só entra pelas cloacas da lei; por dentro da lei, o
Sr. Leonel Brizola nunca entrarâ no Amazonas, a não
ser para ser esmagado!
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadeiha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente eSrs. Senadore:
- Nos termos do art. 26 da Consolidação das Leis da
Previdência Social, o benefício de prestação continuada
terá o seu valor calculado, tomandowse por base o
saláriowde-benefício, dentro dos seguintes condicionamentos:
a) quanto ao auxílio~doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão e o auxílio reclusão, corresponderão a
um doze avos da soma dos salãrioswdewcontribuição imew
diatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo-de doze, apurados em período não suw
perior a dezoito meses;
b) nos demais casos, um trinta e seis avos da soma
dos salárioswdewcoo.tribuição imediatamente anteriores
ao mês do afastamento da atividade, até o mãximo de
trinta e seis, apurados em Período não superior a quarenta e oito meses;
·
c) quanto ao abono de permanência em serviço, um
tr.inta e seis avos da soma dos salárioswde-contribuição
imediatamente anteriores ao mês de entrada do requerimento, até o máximo de trinta e seis, apurados em período nãO superior a quarenta e oito meses.
Nos dois últimos casos, b e c. os salários de contribuição anteriores aos doz.e últimos meses serão previamente corrigidos, de acordo com os coeficientes de reajustamento a serem perfodicamente estabelecidos pelo
Ministério da Previdência e Assistência SociaL
Verifica-se que o contribuinte, ao passar à inatividil.de,
por força do§ I~" do art. 26 da WPS, não obtém atualizaÇão do poder aquisitivo da moeda da mesma medida
de S!Ja contribuição, enquanto o Instituto capitaliza inw
.devidamente o seguro, demonstrando uma Iucratividade
gue lhe é negada pela sistemãtica da previdência social
no País. Trataws~ de entidade autárquica, sem fins lucraw
tivos, contraprestadora de serviços em troca de contribuições recebidas, impedida de capitalizar recursos
extra-orçamentários, através dQ achatamento da aposenw
tadoria.
Temos recebido, a respeito, insistentes protestos de segurados e, numa carta que nos escreve Joag.\.1-Ím Pereira
Machado, de Campos, no Rio de Janeiro, ieconhecem os
reclamantes nossa impossibilidade de legislar sobre o assunto, o que não nos desobriga do dever de reclamar
providências ao Poder Executivo, saneadoras dessa siw
tuação esdrúxula. Realmente, não há legislação que perw
mita à Previdência Social essa capitalizaão de receita, de-
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pois de receber,longamente, uma prestação compulsória
que ê prêmio de seguro. TrataMse de cobrança que, selevada a exame do Judiciário, certamente' não sCr1ã in3riti~
da.

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo a palavra à ri.obre Senadora Eunice Michiles.

A SRA. EUNICE MICIDLES (PFL- AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs_. Senad_ores:
_
---.
_____ __
.. .
As etapas decisiVas de institucionali1;ação democráti-

ca, que se abrem, agora, com a convocaÇão da Assembleia Nacional ConstítU.ínte,- simbolizam perspectivas animadoras para a consolidação do Plano_ Nacional_d_e Re~
forma Agrãria da Nova República, que visa, acima de
tudo, colocar em uso milhões de hectares agricultáveis
mantidos como reserva de valor; e para evitar, como diz
o Ministro Nelson Ribeiro, que o Pa[s se transforme,
dentro de uma década, em uma imensa praça de guerra,
onde se multipliquem os conflitos agrários.
Pelo que estamos informados, através da imprensa nacional, é pensamento do Presidente da· República, José
Sarney, direcionar o Plano Nacional de Reforma
Agrária, ao desenvolvimento do setor agrícola, para que
o País possa aumentar de forma substancial a sua produção de alimentos, para permitir maior-geração de divisas e bem-estar social.
A questão da Reforma Agrária tranScende o objetivo
de se promover uma nova e adequada distribuição fundiária no País, porque insere--se, como 'algo mais amplo
no contesto de um verdadeiro processo democrâtico.
Na realidade, muito mais do que conceder um pedaço
de chão a famílias sem teta e abandonas, a Reforma
Agrária representa a luta pelo princípio fundamental da
Democracia - a participaÇão de todos, devendo-se
abrir, a partir de sua implantação, horizontes reais de
um novo modelo econômico-social para o Brasil.
O problema agrário interrelaciona-se a muitas outras
questões básicas e vitais para a sociedade brasileira,
como a concentração da renda, a desordenada ocupação
urbana, as disparidades regionais, a destruição dos ec:.osslstemas, a participação dos trabalhadores rurais, numa
demonstração evfdente de que sem a execução desse Plano, não se conseguirá alcançar o tão sonhado objetivo de
Justiça Social no Brasil.
O Governo da Nova República assumiu com o povo o
compromisso de implantar a Reforma Agrária e conside-rou este assunto prioritário em sua administração, por
constatar que 80% das terras titulares do Brasil estão nas
mãos de apenas 540 proprietários, dos 5,2 milhões de
proprietários rurais existentes no País, e que o Brasil
conta ainda com 42 milhões de hectares de terras aproveitáveis ineX-ploradas e mais 240 milhões subutilizadas.
Hoje, um terço do País (2,7 milhões de km') está nas
mãos de latifundiários, e empresas multinacionais jâ se
apropriaram de mais de 35 milhões de hectares de terra
no Brasil. Não obstante a_isso, a participação das propriedades com mais de 1.000 hectares na produção de
alimentos corresponde apenas 1/5 do total, embora controlem a metade dos recursos fundiários.
O inverso ocorre com propriedades com menos de 100
hectares, que respondem pela metade do valor da produção agrícola, e controlam apenas 1/5 dos recursos
fundiários. Essas contradições todas têm resultado. em
·conflitos pela posse da terra, que eclodiram em 20 Estados da Federação, num total, até agora,' de293 casos que
envolvem 474 miLCamíJla.s.
Vemos po Plano Nacional de Reforma Agrária, areSposta concreta do Governo da Nova República à promessa de fevar Justiça Sociaf aos trabalhadores rurais e
sem terra. Neste contexto, as prioridades do Governo
José Sarney enfãti:Zando o desenvolvimento do setor
agrícola, através da produçã~ de alimentos e reconhecendo o papel das áreas produtivas, merecem nossos
aplausos porque vão ao encontro dos anseios de todos os
segmentos da sociedade brasHeira, que deseja o desenvolvimento econóiriiCO e social do País.
Desejamos que sejam incluídos mecanismos no
PNRA, que permitam que a produção nacional cresça de
forma a resgatar a dívida social de abastecimento alimentar a toda a população, gerar divisas indispensáveis
ao pagamento da dívida_ externa e proporcionar adequa-
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das condições de vida à população rural, do Amazonas,
da Amazônia e de todo o Brasil.
Era_o_ i}ue tinha a dizer. (Muíto bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a. palavra ao· nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL:....SE. Pronuncia o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Secretaria de Ação Comunitária (SEAC), que funciona como órgão de assessoramento direto do Presidente 'José Sarney, coordena, implementa e fiscaliza a execuçã_o de um variado elenco de programas de natureza
predominantemente social, vinculados a problemas que
estão exfgindo soluções urgentes, cuja postergação poderia transformá-los em fatores de exacerbação das tensões
sociais vigentes ou acelerar ameaçadores processos de
deterioração das péssimas condições devida dos segmentos mais carentes e desassistidos da população brasileira.
É o caso, entre muitos outros, da dramática situação
do Nordeste onde existem cerca de 150. mil cri;mças
morrendo de fome anualmente- ou seja, um inaceitável
e inconcebível genocídio que choca e traumatiza a consciência nacionaL
Os impactos dessa dolorosa realidade levaram a Secretaria de Ação Comunitária (SEAC) a executar um projeto de emergência, através do qual esse órgão deverá distribuir, diariamente, um milhão e quinhentos mil litros
de leite destinados às crianças do Nordeste e da periferia
das metrópoles e grandes aglomerações urbanas onde
também se faz sentir a necessidade de um,rápido e eficiente atendimento das exigências básicas de nutrição de
dezenas de milhões de crianças ameaçadas pela fome e
pelas doenças.
O Presidente José Sarney, que optou pelo desenvolvimento social prioritário, por intermédio de inúltiplas
ações convergentes, visando socorrer as camadas mais
pobres das populações carentes, confiou ao ilustre e dinâmico Secretário de Ação Comunitária, Deputado Aníbal Teixeira, a missão de enfrentar e resolver, à frente da
SEAC, problemas como esse relativo à disJ_ribuição de
leite, que são impostergáveis, não admitem delongas burocráticas, nem quaísquer modaUdades de protelação.
Além desse, a SEAC desenvolve 15 projetas comunitários da maior importância e urgência, tais como hortas
comunitárias, bibliotecas comunitárias, teatros comunitários, cnstruções de pequenas pontes, saneamento, mutirões habitacionâjs, telefonia comunitária, e assim por
diante.
Trata~se, na realidade, de uma maciça mobilização
voltada para uma efetiva assistência social desburocratizada, concreta e rápída, conjugando recursos financeiros, técnicos e humanos, do Governo e das comunidades, para execução de obras e prestação de serviços considerados inadiáveis e prioritários.
Convêm destacar e enaltecer o dinamismo e a e(iciên~
cia da Secretaria de Ação Comunitária (SEAC)_ SQb a direção competente, empreendendora e realísta do Deputado Anibat Teixeira, cujo talento, probidade, dedicação
e profundo conhecimento dos problemas sociais já ocredenciaram ao respeito e admiração do nOS$0 povo.
As diretrizes norteadoras da atuação da SEAC, além
de profundamente democráticas, são descentralizadoras
e realistas, conforme o demonstram os resultados obtidos até agora: 680 bibliotecas, 1.150 hortas comunitárias, reparos de I.500 grupos escolares, diversas pontes
rurais, entre outros. São cerca de 12 rnil projetas implementados em todo .,o Brasil, com mais de 5 milhões de
pessoas envolvidas, em mais de 1.800 municípios.
A fiscaliz.ação dos programas e projetas da SEAC tem
sido efetuada pelos estudantes do Projeto Rondon, que
acompanham e controlam a sua execução.
Todo.s esses extraordináris esforços de mobilização comunitária para acelerar o desenvolvimento social e melhorar as conclições de vida das camadas mais carentes e
vulnerávei~ da população, foram exaustivamente debatidos e avaliados no programa '.'Debate em Manchete",
telcviSiOnado domingo passado, 18 de maio, superiormente diijgído e apresentado pelo insigne professor Arnaldo Niskier, que soube transformar esse admirável
programa semanal da TV Manchete em um dos melhores
da televisão brasileira, pela sua excepcional categoria
té_cnica, educativa e cultural.
São esta~ as razões que me levam a esta tribUna; a fim
de enfatizar a essi:ilcialidade dos programs da SEAC.
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Ao felicitar o Presidente José Sarney e o seu ilustre Secretário de Ação Comunitária, Deputado Aníbal Teixeira, desejo também congratular-me com o Professor Arnaldo Niskier pelo êxito incontestável do seu programa
"Debate em Manchete", cuja importância e audiência
vêm crescendo espetacularmente, em virtude da sua se-·
riedade e indiscutível utilidade.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O sR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao· nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguínte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Vivemos a era da informática: Os computadores estão
presentes em todas as novas atividades, agilizando as informações e tornando a nossa vida menos conturbada.
Atualmente há em nosso País 274 empresas desse gênero, ligadas à Secretaria Especial de lnformâtica, com
um faturamento de 195,2 milhões de OTN, o que equivale a um crescimento de 59% ao ano, desde 1979.
Além das facil_idades fantásticas providas pela informática, destacam-se a oferta de empregos diretos nessas
indústrias, que no mesmo período cresceu 47% ao ano c
o recolhimento de impostos aos cofres públicos, que,
apenas em 1985, representou 47,15 milhões de ORTN,
hoje aproximadamente 5 bilhões de cruzados.
Temos a lamentar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a
éxcessiva concentração dessa indústria e de todo o crescimento que ela representa no eixo Rio -São Paulo, privando os demais Estados de participarem desse processo
de industrialização, marginalizando principalmente o jâ
tão sofrído Nordeste brasileiro.
Torna-se urgente a democratização desse processo
com uma distribuição especial mais justa dessa atividade
e do seu parque produtivo.
Não podemos aceitar, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que· ·o parque industrial do Nordeste continue sendo
marcado pela obsolesCência em confronto com os sistemas automatizados e robotizados de produçãojápresentes em outras regiões da Federação.
Impõe-se a sua atualização tecnológica e, conseqllenteirieJlte, sua maior efiCiência e maior poder de competitividade, combatendo-se paralelamente o desemprego e· a
OalXa qualidade de vida do nosso povo.
A indústria brasileira está direcionada para a exportação, num esforço definitivo para pender a balança co;;
mercial a nosso favor, mas isso só será possível se contarmos, em todo o Brasil, com recursos técnicooperacionais que nos possibilitem manter e até ampliar
nossa competitividade nos mercados que já conquistamos.
O Estado de Pernambuco desponta como o Estado do
Nordeste quC-dispõe do maior contingente de mão-deobra de-alto nível n_essa área e já tem feito investimentos
em lK-empresas qucatuam em informática, teleinformãtic8.'-e microetetrônica.
O meu Estado conta com uma infra-estrutura que lhe
perrriite ousar u·m pouco mais nesse campo. Temos4 universidades e o Centro Latino-Americano de Desenvolvimento da Informática- CLADI, todos voltados à preparação de recursos humanos e à pesquisa básica e aplicada, além de 2 escolas técnicas que preparam mão-de-obra especializada nas áreas de telecomunicações e cletrônica.
Por tudo isso, o Estado de PernambucQ já pontifica
com·o um pólo de informática. Muita coisa ainda precisa
ser feita, mas estamos dispostos a contín_uar_a nossa caminhada, agora com -o reconhecimento e a ajuda do Governo Federal.
Precisamos do apoio do Governo e vamos lutar com
denodo contra a concentração excessiva dos investimentos nos Estados do Leste e do Sul do Pais, pois essa política tem co_ntribuído para agravar o quadro de pobreza
no Nordeste e especialmente no meu Estado, deixando-o
carente de empregos e recursos econômicos.
Somos o segundo parque industrial do Nordeste em
valor de investimento e faturamento, embora ocupemos
o primeiro lugar em diversificação industrial e em número de estabelecimentos. Esse quadro nos credencia a pleitear uma maior atenção do governo no campo de informática, permitindo, com a sua ajuda, a nossa participação efetiva no processo de ocupação industrial desse
imenso Pais.
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Pernambuco serãem si próprio um mercado para a in·
formática, pelo potencial de recursos humanos de quejâ
pode dispor e pela produção de equipamentos e insumos
de suas 18 empresas.
Apelo ao Governo Federal no sentido de considerar o
meu Estado uma área prioritária para o desenvolvimen·
to de um pólo informãtico,-a nível regional, capaz de induzir os Estados vizinhos a investirem nesse seta r, como
meio de acelerar o processo de redenção do Nordeste.
NecesSitamos de apoio fin~nceiro e institucional do
Governo para sermos um pólo indutor e irradiador de
informática na noSsa Região, partindo dos alicerces jã
construidos por nós mesmos.
Para viabilizar esse nosso sonho. solicitamos por parte
do Governo a ampliação das instalações e apoio financeiro para os programas do Centro Latino-Americano
de Desenvolvimento e Informática; a destinação de recursos necessários à formação de capital de risco para as
empresas constituídas ou que venham a se constituir nas
áreas software e hardware, através da Companhia de Desenvolvimento Industrial de Pernambuco, o apoio financeiro e os equipamentos necessários- p3.ra a instalação e
funcionamento de cursos de doutoramento nas áreas de
processamento de dados e ciência da informática nas
universidades pernambucanas, especialmente na Universidade Federal de Pernambuco, que já dispõe do Curso
de Mestrado nas referidas âreas; alocação de recursos
para a implantação de uma unidade produtora de siücio
metálico mono-cristalino, destinada a dar apoio à produção de equipamentos e insumos indispensáveis ao desenvolvimento regional da indústria de informática.
Atendidas estas solicitações, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que não representam gastos, mas investimentos, a região nordestina marchará celeremente no sentido
de alcançar sua ~denção soclal e económica, contribuindo deciSiVainentC para o avanço da produção industrial
neste segmento da economia, oferecendo-nos a possibilidade de ocupar definitivamente o lugar que nos está re-servado no mercado internacional da informática.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao' nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pronuncia o seguirlte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
.. 0 Brasil é um país essencialmente agrícola"~ "A vocação do Brasil está no campo". "A agricultura é o caminho para o desenvolvimento, para a nossa independência
económica e o controle da inflação". Frases e frases.
Frases de efeito que há muito tempo são jargões da nossa
vida política e econômica, clichês adormecidos da História do Brasil. Desde a infância, ouvimos repetidamente
que .. chegou a hora da agricultura", que "finalmente
chegou a vez do produtor rural". A cada início de gestão
de Governo federal, as ladainhas e promessas são as
mesmas: critica-se a gest.ão anterior pelos erros_ cometidos e omissões praticadás contra o agricultor brasileiro;
e anuncia-se que, "finalmente, o Brasil terã uma política
agrícola". As populações rurais brasileiras estão cansadas dessas monocórdtás cantífenas.
A tecnocracia e a burocracia, filhas da administração
pública brasileira, são profícuas editoras de planos, programas e projetas dirigidos ao setor primário da economia. Os gabinetes, as bibliotecas, os arquivos dos órgãos
públicos estão abarrotados desses documentos, de idéias
incompletas, de utopias natimortas, de projetas capengas, planos inviáveis ou interrrompidos, programas sem
recursos. A nomenclatura é farta, confusa e inútil._ Os
planejadores são f'erteis e Ioq uazes. Os -executores da
política agrícola não se entendem, contradizem-se e rapi_damente saem de cena, de mãos dadas com a ineficiência, o malogro. Uma política administrativa ê a reunião
de princípios, objetivo.S e diretrizes. Princípios óride se
baseia a ação; objetivos, pontos que se quer atingir; e diretrizes, isto é, caminhos que irão conduzir aos objetivos
a serem alcançados. E mais, Sr. Presidente, uma política
se executa com planos, programas, projetas e ações, nesta hierarquia; e os resultados da ação criatiVa e produtiva compõem a situação ideal, -a realidade adequada aos
indivíduos, ao bem comum.
Sr. Presidente, em se tratando de política agrícola essas falhas estão acentuadas, quando os programas ficam
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órfãos, sem executores capazes e sem recursos previstos e
suficientes. Também não se pode pensar em política agrícola c-om a mentalidade paternalista, com donatáriós,
pais exclusivos. Qualquer ação institucional imprica na
participação de muitos setores- gov~os, Ministérios,
vários órgãos públicos - direta e indiretamente_, e em
váriosníveis de decisão e atuação. Planeja-se também
sobre ã -ignorânciá Ou o éonhecinlentô deformado da
realidade.
Mas, S~. PreSidente, ficaríamoS horas a fio nesta tribuna seye!'lsâs~emos criticamente sobre as desastrosas e
ineficazes .. políticas" agrícolas que o País, que o produtQr r.ural brasileiro, especialmente o pequeno produtor,
tem suportado, em tantos Brasis, desde o Império. A irracionalidade, a indiferença, o erro calculado e a imprudência têm comandado uma coleção infindável de males
cometidOS contra os agricultores deste p~s. _de verdadeiros crimes de lesa~pátria, cujas conseqUências estão espargidas por toda a economia, por toda a sociedade bra~
sileira.
O que se está fazendo com o pecuarista, com o pequeno pecuarista, especialmente com o pequeno _produtor de
leite, _é digno de horror, próprio dos filmes do humor ne-gro e mórbido. Como se já não bastasse a eterna defasagem, a-Irrealidade do preço do leite que o agricultor é
obrigado a entregar à cooperativa ou à multinacional,
em relação aos altíssimos custos de produção... Como se
não bastasse o tragicÕTnico malabarismo que o produtor
rural tem -de fazer tódos os dias para saldar seus compromissos com insumos -ração, sal, mineral, uréia, pessoal, transporte, energia, infra-eStrúttira predial, assistência à saúde do gado etc. - em função dos preços os
quais ê obrigado a praticar... Como se não bastasse esta
Ju~a desigual, permanentemente desigu~~· _covarde, do
pequeno produtor frente ao in~e_rmediádo, à tutela do
Estado, à agiotagem bancária, aos fabricantes de insumos ... vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Plano de Estabilização Econômica, que tantos aplausos me-receu; acabou de dar o "golpe de misericórdia" no martirizado pequeno produtor de leite: tabelou, por baixo, o
preço do _Ie_í_te, esquecidas as promessas de reajuste do
produto, do alimento necessário, enquanto tabelava
tambêm a ração do gado, mas _com preço lá no alto. Vamos a um exemplo de um pequeno produtor de leite de
Minas Gerais, recentemente apresentado no Jornal do
Brasil, como tantos outros deste pais. Depois de comprar uma terrinha, preparou~a para a pecuária de leite,
com as obras indispensáveis: construção de coberta com
curral; destaca, aragem e gradagem da terra; adubação;
çlevação de água; instalação de luz elétrica e de maquinárío necessário ao trato de gado; casa de colono; capineiras e canaviais; açude e represa; depósitos de água; silos; aquisição de animais de tração; roça de milho; plantio do capim de pisoteio; divisão dos pastos em piquetes;
construção de cercas de arame liso ou farpado etc. O
nosso agricultor cpmeçou com 7 litros de leite diários e
chegou aos 250f300 litros por dia. Cada vaca produz cerca de 10 litros por dia e o seu prejuízo está contabilizado.
_O que sobra, depois da venda do leite, nunca vai pagar o
investimento que fez na fazenda, todo ele multiplicado
nos_ juros bancários; e muito menos paga a sua operação
na fazenda_. Os custos para entregar o leite à multinacional frustram qualquer expectativa de uma atividade pro~
dutiva que garanta o sustento de sua família: carreto,
FUNRURAL, percurso; ração, sal, mineral e uréia; dois
empregados fiXos; combustível; manutenção; paga:mento
ae :serviços _de diaristas com o plantio da roça de milho,
C'.tpim e bateção de pastos; melhoria do plantel; revisão
de cercas e de porteiras; energia elétrica; remédios para o
gado; assistência veterinária etc. Fazendo apenas o necessário, cumprindo-se o que :::e há de cumprir para manter __ uma pequ~~a _prop_!iedade em produção, o nosso
agri_criftõ-i8aita Cz-f 13.800,00; com a sua produção lei.teira mensal entregue à ·multinacional- 7 mil, 840 litros
de_-ic!üC- ele recebe Cz$ 11.000,00: Resultado: um prejuízo de CzS 1.800,00 no final do mês, sem considerar o
ba_n_co. Foi-se-o esperado retorno, depois de tanto trabalho. O sonho acabou. Quanto ao reinvestimento na fazend<t, o seu aperfeiçoamento físico, o aprimoramento e
melhoria do gado, não se pode nem falar.

sr. Presidente, a produção brasileira de leite está seriarDente_comprometida, prejudicada mesmo, pois não há
condições dos pequenos e médios pecuaristas, que for-
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mam a grande maioria dos produtores, em investir na reposição de matr_izeS. A quantidade e qualidade do leite
produzido no Pais está seriamente comprometida, no
mí_nimo_nos próx1fnos quatro anos, logo agora que o Governo coloca o leite como produto primordial, o carrochefe nos programas de alimentação pública dirigidos às
populações de bai:X~ ren~a, a maioria do povo brasileiro.
Sr. Presidente, Os produtores de leite estão tendo prejuízos da ordem de Cz$ 1,11 por litro de leite. E o mais
grave, Sr. Presidente, é que o Governo conhece e admite
essa gravosidade que penaliza a pecuária leiteira do País,
especialmente, o pequeno produtor, secularmente ignorado, secularmente explorado e marginalizado, sem voz
ou jamais ouvidO em suas apreensões e direitos. O Presidente da R~pública, o Sr. Ministro da Agricultura, as autoridades da área económica que conceberam e estão
executando o Plano de Estabilização Económica, que
têm o apoio da classe política e do povo brasileiro, estão
atendendo, em parte, aos apelos dos produtores de leite
através do subsídio de 20%, mas, esta grave situação em
que e encontra o pequeno produtor de leite, essa conjuntura que pune quem gera e multiplica riqueza, massacra
aquele que produz alimentos não estará sanada com esta
medida. Na hora que o Presidente José Sarney anuncia
que só será premiado com a estabilidade e o lucro quem
trabalhar, quem produzir; quando o Presidente da República vai à televiSão e afirma que chegou o fim da especulação, do ócio remunerado, que este é um país sério,
que estamos vivendo o fim da era dos espertos, da malandragem económico-financeira, esta é a hora, Sr. Presidente, de remunerar a quem trabalha, a quem produz, e
aí Se incluem os pequenos produtores agrícolas, os pequenos pecuaristas, produtores de leite, da principal proteína._d_este país de famintos e subnutridos.
Sr. Presidente~ 8. fOme é, sem dúvida, o grande flagelo
da Humanidade, neste final de século. E a alimentação, a
produção de alimentos ê, hoje, o grande desafio do Homem; sustentar a crescente demanda de alimentos dos
grupos humanos e alimentar populações inteiras de famintos, em condições de miséria absoluta, ·com milhares
de crianças asSassüladas todos os dias pela fome. Apesar
da desertificação,- da inutilização constante e crescente
de terras agricultáveis, dadas a outras destinações, a produção mundial de grãos aumentou em 90% nos últimos
vinte'anos, numa proporção maior que a taxa de crescimentQ da população, segundo recente relatório do Banco Mundial. Este resultado positivo verificou-se apesar
dos impedimentos no clima instâvel de um tempo de explosões nucleres, da erosão, do manejo inadequado de
solos. Os países desenvolvidos, de baixo crescimento populacional, no uso de tecnologias adequadas, apesar,
muitas vezes, da pouca favorabilidade dos fatores solo e
clima, obtiveram os melhores índices de crescimento e
aumentaraM c-onsideravelmente suas reservas de alimentos. E o mesmo relatório do Banco Mundial noticia o
óbviO quando afirma que a fome é decorrência "não da
falta de estoques nem dos altos preços", mas do "baixo
poder aquisitivo das famílias e das nações". O mundo
tem alimentos, mas não equitativamente bem distribuídos entre a sua população. Na Ãfrica, Ásia e América,
700 milhões de pessoas não comem o necessário para se
habilitarem a uma vida normal, de trabalho. A metade
destas sofre de desnutrição aguda.
Os técniCos-dO -Banco Mundial dizem que as previsões
de Malthus não se realizam no mundo contemporâneo.
E explicam: .. 0 mundo enfre~ta hoje um problema mais
definido: mJ.lita gente não tem o suficiente para comer,
apesar de haver comida suficiente para todos. Isso não
ocorre por falha da produção de alimentos ou da tecnologia agrícola. A falha é não se dar a todas as pessoas a
op-ortunidade de ter comida suficiente- uma coisa que
é muito difícil de se fazer em países de renda baixa". O
estudo do Banco Mundial afirma que ''as raízes do
problema sãó 1:!-S políticas macroeconômicas impróprias
à estrutura política e econômica das sociedades afetadas.
As causas da insegurança alimentar são complexas, assim como seus remédios. Mas o problema foi resolvido
com sucesso em alguns países. E esse sucesso pode e deve
ser repetido em mui tos outros". Segundo o BIRD, a
fome persiste em muitos países já auto-suficienteS- na
pfodução de alimentos, por causa da pobreza existente
nestes países. Indicam, então, a longo prazo, o cresclmento econômico '"'para feduzirem a pobreza e a insegurança aliinentar". Porérii, a curto prazo, "são neces-
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sários programas específicos para assistir os pobres e mal
nutridos". Para o BIRD, os governos devem ter "a preocupação equilibrada sobre custos econQmiços e orç~:~-~e
tários, a viabilidade polítlca e administrativa_ do progra-ma e seus possíveis benefícios", Os técnicos do Banco
Mundial aconselham os subsídios aos preços dos alimentos, mas de forrna.Jocati7:ada e censUJ::am o subsídio ao
trigo no Brasil, segundo eles "equfvocãdo" pOis o produto não faz parte da dieta Qásica dps l:!.ra,sileiJ:"OS afetados
pela fome~ o produto "acaba sendo cpm~rcializadÔ
grandes centros urbano!S". No entanto, o relatório elogia

nos

o programa do Presid!;nte Sarney de ,com. bate; _à desnu_trição no Nordeste. O _Pr_esidente do Banco Mundi~l ... na
introdução do relatório, revela que "o Banco Mund_ial
está pronto a aJudar os países a enfrentar seus problemas
de segurança alimentar, contribuindo com-r:eçurSOs".''
Senhor Presidente, desvirtuando-se da tendência mundial, a produção brasileira de alimentos teve um crescimento insignifiCante~- cOffiparaildo-se ao crescim_ento da
população. Enquanto a pOpulação brasileira crescia em
68%, isto é, de 80,4 milhões de habitantes para 135 milhões de habitantes, a produção de alil:nentos bãsicos ~u
mentou de 46,1 milhões de toneladas para 57,3 milhões
de toneladas, apenas 24%, ou seja, 44 pontos a menos
que o mínimo d~jãvel. A safra deg~ãos esteve praticamente congelada em torno das 50 milhões de tonelad_as.
De 1965 a 1985, Sr. Presidente, a produção per capita de
alimentos para consumo interno caiu d~. 26%,
considerando-se somente o arroz, o feijão, a batafa, leite,
ovos, trigo, mandioca e carne~ bovina, suína e aves. Apesar do pequeno aumento da renda per caplta na década
de 70, da expansão da fronteira agrícola, da de_sregrada
política de subsídios_- o aumento da produçãO foi irisatisfatório, caiu ci consumo per capita de alimentos, provando o desacerto das "políticas agrícolas" dos úJtim_os
anos, a prãtica dc_teçn.ologias insuficientes ou inadequadas, a baixa produtividade do setor agrícola nas lavouras
de feijão, mandioca, arroz e trigo. Enquanto isto,_ Sr.
Presidente, a ln dia, nossa irmã, de problemas e flagelos,
país como o nosso, incluído entre aqueles .. em desenvolvimento", com__u_ma população imensa, quase toda carente, realizou a sua "revolução verde", passando de
país importador a país exportador de alimentos. Segundo a FAO, em 1984, a lndiajáproduzia 169,2-milbões de
toneladas de alimentos e~ China 36417 milhões de toneladas de alimentos, enquanto o Brasil apresentava, ufanisticamente, 32,5 milhões de toneladas. Ridículo, Sr.
Presidente. Nos últimos vinte anos, a: nossa produca;ão de
alimentos caiu de 572,87 quilosjano por habitante em
1965 para 422,54 quilosjano por habitante, em 1985. As
quedas dos índices per capita foram notãveis: 34% para o
feijão, 27,4% para o_ arroz e a oferta daman_dioca_fqi :reduzida pela metade. A expansão de 6% a 7% do consumo
de alimentos no ano passado, quando o salário do trabalhador teve uma pequena reposição frente à inflação, levou os economistas à constatação, segundo a qual, nos
últimos vinte anos, houve um subconsumo, wna demanda reprimida de alimentos por parte do povo brasileiro,
tendo em vista a perda do seu poder J:~ql,lj{>itfvõ
Sr. Presidente, outra informação pouco correta é se falar nas "altas taxas de produtividade da agricultura brasileira''. Na verdade, elas são exceções e estão localizadas mais nas culturas de exportação, do que nos cultivos
alimentares. Em se tratando de cereais, as nossas taxas
de produtividade são vergonhosas. Segundo a FAO e o
Banco Mundial, a nossa posição neste indicador só não
está atrás de parceiros africanos corrio o Burundi e a República dos Camarões. Na década de 70, contrariando
toda a euforia desenvolvimentista, estivemos com menor
produtividade que países pobres, de agricultura incipientecomo a Colômbia, o Chile, a Costa Rica, o Equador e
a Guatemala, entre outros Jatino-arpericanos. Nos anos
70, o México e a Colômbia davam 5<illtos em sua produtividade agrícola bem acima do Brasil. Não vamos fazer
comparações da nossa produtividade agrícola com aquelas que a Holanda, os Estados Un,idos ou o Japão alcançam. Na década de 70, o México saiu de uma produtividade de 1,52 toneladas por hectare para 2,11; a Colômbia de 1,72 para 2,46 toneladas por hectare; e a Argentina de I, 71 para 2,20 toneladas por hectare. O Brasil,
Sr. Presidente, elevava timidamente a sua produtividade
agrícola, de 1,33_toneladas para 1,50 toneladas por hectare. Segundo dados da F AO, a instáVel e faminta Bangladesh produziu, em 1984, em seus· 14,4 milhões de hec-

tares, 22,7 milhões de tonel~das de cereais. O Brasil, no
mesmo ano, em seus 85!,2 milhões de hectares, portantO
num.a área sessenta v~es mâior, produz.iu âpénas 32,5
m(lhÕes de totleladas - I milhão de toneladaS a mais
que a"Argentina, ou 6 milhões de toneladas a mais do
que a Inglaterra, uma ílha de apenas 24,4 milhões de hectar:es, em cpn~_ições clim_áticas desfavoráVeis par"a a ag-ri· cultura. Aindit-ein 1984, os Estados Unidos apresentavam safr~ de 314,3 milhões de toneladas; a India, 169,2
mi_l_hõr:tQe toneladas; a C~ina, 364 milhões de toilfiladas;
e_a peque-Jla França, 57;7 milhões de torlêfãd.aS~
~Sr...Presidente, as St,lrpre_sas não param ~f:_ ni.es!Jlo assim_.__l)_q_s_ __ang_s 70, o B~asil triplicou o uso de ~erltlli:àntes,
de_agrotóxicos na lavoura de cereais, o que levou a alguns economistas a afirmar que ...o cré~_ito subsidiado
nos anos 7(J fOi bom âpenaS para as indús~rias de adubos'_'_,_Hp_uve erros no subs(dio e_grandes_ ~~sperdíc_io~. A
d~cada, de 70 foi pródiga em subsídios, binefidando generosamente os cultivos de e~portaçàõ e energéticos, e a
abertura de fronteiras agrícolas, em detrime_nto dos cultivos de alimentos, cujos agricultores ficaram- desestabilizados. As lavouras de exportação tomaram as áreas próximas aos grandes centros, tomaram -as maiores fatias do
crédito rural subsidiado e concentraram ainda mais a
·rei'!Çia no campo. As áreas com soja, cana-de-açúcar e laranjã -triPlicaram nOs últimoS vinte anos, enquanto a
área em produçãO de arroz, feijão, inandtoca, milho e
sorgo aumentou apenas 30%. A intervenção do Gove_rno
na comercializ"ação, tabelando, insólita e irrealisticamente, os alim,entos viqdcis· do.campo Se!l)pre foi desastroso,
incentivando o me"ic"ado paralelo, não inibindo os atravessadores, onerando e desarmando o produtor rural e o
conSUinidor. A rentabilidãde da agríCultura brasileira
depende, cada vez mais, da obtenção de melhores ganhos
na produtividade, a fim de aliviar a dependência energética, credttlcia e da mão-de-obra que não é mais barata.
Os economistas acreditam que essa situação de falta de
investimentos a longo prazo na- agricultura,
reorientando-se a poupança nacional para o campo,
pode m~dar com "a recuperação da credibilidade do
'produtor na política de preços mínimos do Governo,
como suporte de sua renda, que efetivamente, começou a
funcionar com a política de interferência oficial no mercado para socorrer o abastecimento".
Mas,_Sr. Pr~ide:nte, de tu~~ que dissem'?.s_até agora,
cabe concluir que as dificuldades da agricUltura brasileira são decorrentes não da insolvência ou -de asn~iras praticadas pelo agricultor brasileiro, mas de um amontoado
de erros, que se repetem há anos, de políticãs governamentais equivocadas de ocupação fundíái"ià, créOifo subsidiado, assistência técnica, comerci~lizaçào etc. Ninguém desconhece a importância da produção agrícOiã,
da produção de alimentos, no combate à inflação e na
sustentação da atual política económica d_o _Go~~no.In
flação se combate com produção de bens, de riqueza, e
nãq com emissão de moeda e papéis e especulação finan. ceira. É com trabalho e produção que se gera, multiplicae se distribui riqueza, os mercados são abastecidos e estabilizados, criam-se empregos, as rendas são consolidadas, estimula-se a poupança e os investimentos. Sr. Presid6lte, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos - DIEESE - informou ·no
início do mês, que houve em março, nos príinéir'os trinta
dias de execução do Plano de Estabilização_ Ec_onômic_a,
uma redução de 3,2% nos preços dos produtos que compõem a chamada "ração essencial", a cesta básica do trabalhador brasileiro, prevista ria lei que esfabeleceu _o_ salário mínimo no País. Por outro lado, o IBGE informa
que houve urila queda no lndice de Preços ao Consumidor-IPC-da ordem de 1,7. Com isto, os trabalhadores consumiram um aumento real mínimo de seu poder
aquisitivo. Neste balanço de preços e salãrios, se destacam os preços dos alimentos, t:m pressão constante contra estes pequenos ganhos que a classe trabalhadora tem
auferido ultimamente. Estamos saindo de u_ma prolongada e grave estiagem nos estados do sul, celeiro do Pais.
Alguns produtos tem insistentemente se ausentado do
comércio. O abastecimento tem sido ameaçado pela es·
cassez, o mercado negro no atacado e a desobediência ao
tabelamento e ao congelamento. A irilportação de alim~ntos para garantir o suprimento ê recurso emergencial
circunstancial, exceção que não pode se- tornar regra na
política econóinica do governo': Muito menos garante os
preços acessíveis á população de baixa _renda. Sr. Presi-
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dente, o Brasil tem 500 milhões de ha. de terras agricultãveis. Mais da nletade da população vive no campo, ou
direta e indiretamente, dependente ou vinculada à atividade rural. A àgricultura continua sendo a mais urgente
a mais importante tarefa deste País. A essencial e a de
maior risco. Ao mesmo tempo, a atividade mais insultada e vilipendiada. A agricultura brasileira, Sr. Presidente, é a ffiha enjeitada, marginalizada, a tarefa sempre
adiável. Assim, como o Governo foi contundente e severo;tatal nO ca:mbate à inflação, decretando a reforma
econômíca e financeira, é hora de decidir, de anunciar e
reaiizar umã política agrícola para este País endividado,
de homens sem terra, de famintos e subnutridos, mas o:nde, agora, despertam a confiança, o patriotiSmo e a esperança.
Sr. Presidente, o Brasil não pode esperar mais .. Vamos
passar da retórica à realização dos compromissOs feitõs 1
em praça pública pela Aliança Democrãtica. Quando será que a cantada vocação agrícola deste País explodirá
em uções conscientes e responsáveis por parte das autoridades? Quando sairemos da vocação para a ação'? Reforma Agrária; crédito organizado, razoável, justo, desbuw
roe:ra_tizado, específico para o setor; infra-estrutura
sócio-econõmic;:a para a produção; tecnologias simples,
eficazes, não dependentes, adaptadas à nossa realidade;
sistema· de armazenamento e comercialização que não
escravizem o pequeno produtor rural; previdência e as.
sistência social para o homem do campo e sua família;
enfim, dignidade, Sr. presidente, direitos_ para viver e
conviver em paz, com justiça e estabilidade; segurança
para -produzir. O Governo precisa se manifestar e -agir,
querer, escolher, responder. Quando o Brasil_ terá uma
agricultura compatível com a sua vocação, com as suas
potenclalidades, o seu patrimônio, com os recursos tisicas e humanos? Iremos devastar, destruir, abandonar a
terra fértil: abandonarmo-nos, ou seguiremos para a
produção, a independência e a prosperidade? Continuaremos no comportamento suicida de incharmos as nossas_cidades e só criar a miséria, a fome, o desemprego, o
crime, a d,o_ença nas periferias das grandes e médias cidades_bra.sileiras[ Quando será a vez do homem do campo?
Ou ela nunca chegará? Qual será. na verdade, a escolha
do Governo da Nova República? Essas as nossas preocupações, Sr. Presidente, e, certamente, de toda _a Nação
brasÜeira.
· ...
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESID~NTE (Marcondes Gadelha) - Não
há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, _designando para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente "COnvocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1~D~scussão,

em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 340, de
!986), do Projeto de Resolução n9 165, de 1985, que autOriZa o Governo dO Estado de Santa Catarina a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de USS
)7,600,000.00 (cinqUenta e sete milhões e seiscentos mil
dOtares ãn'teríca:nos) destinada à liquidação dos compromissos externos existentes, vencidos e vencíveis em 1985.

-2_ Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seU -Parecer n9 342, de
1986), do Projeto de Resolução n'i' 172, de 1985, que autoriza_ o Gove_rno do Estado do Parai-lã a contratar operãçãÕ de Crédito no valor de Cz$ 6.465.500,00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos ·
cruzados).

-3Discussão, em turno único, da.redação final (oferecida
pela Comissão de Redução em seu Parecer n9 343, de
1986), do Projeto de Resolução n9 )77, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do
Paraná, a contratar operação de crédito no yalor de Cz$
961.855,20 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e
cinqUenta e cinco cruzados e vinte centavos).

~

Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào I!)

Maio de 1986

-4Discussão, em turno único, da redacão final (oferecida

pela ComissãO de Redação em seu Parecer n~' 344, de
1986), do Projeto de Resolução n~' 183, de 1985, que au~

toriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estad_a_.rlo Paraná, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 2.629A828,80 (dois milhões, seiscentos e vinte e
nove mil, oitocentos e vinte e oito cruzados e oitenta cen-
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Estã
encerrada a sessàÓ.
(Levanta-se a sessàq às !8 horas.)

tavos).

Ata da 7P Sessão, em 21 de maio de 1986
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura
- EXTRAORDINÃRIA - .
Presidência do Sr. Marcondes Gadelha
AS /8 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles - Fábio Lucena :-:-:- Raimundo Pa_rente - Odacir Soares - A!Ôysio CJiayl!S -::-_ G!il?riel
Hermes - Hélio Gueiros- Alexandre COsta ...:..._João

Castelo- Américo de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Cesar Cais- José Lins- Vírgílio Távora
- Moacyr Duarte- Humberto Lucena -_:_.Marcondes
Gade!ha- Milton CabrUl- Cid'Sampaio- Nivaldo
Machado- Guilherme P.almcira- Carlos Lyra- Luiz
Cavalcante- Lourival Baptista- Passos -Põrto --Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana João Calmon- José Ignácio Ferreira- Moaycr Dalla
-Amaral Pt.:ixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos
-Amarai Furlan - Fernando Henrique Cardoso Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro Borges
- Gastão Müllcr- Roberto Campos- José Fragelli
- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Ãlvaro Dias
- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Ivan BonatoCarlos ChiarelH- Pedro Simon - O.ctâvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -_A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Ses: Senadores. Havendo número regimental declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciãmOs nossos trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que será üdo pelo Sr. 11'Secretário.

E lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 101, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, a!inea
b, do Regimento Interno, para Projeto de Lei da Câmara
que ''proíbe a pesca de cetáceo nas âguas jurisdicionais
brasileiras". (Projeto de Lei nl' 124, de 1985-n~ 4.014/84,
na Casa de origem).
Sala das Sessões, em 21 de maio de 1986.- Alfredo
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Orequerimento lido será votado após a Ordem do Oiii, ·na
forma do art. 375, II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A
Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se
amanhã, às 10 horas, destinada à apreciação das cedações finais dos Projetas de Lei do Senado n9s 85 e 89
de 1985.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) ~Sobre
a mesa, projeto de lei que serã lido pelo-Sr. 11'-Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI No 110,

DE 1986

Dispõe sobre o arrendamento de parcelas de latifúndio para os efeitos que especifica.
Autor: Senador Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - O
projeto lido serã Publicado e remetido às Comissões
competentes.

.9 Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
peJa ordem.
Q SR. PRESID;ENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, pela ordem.

-0 SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pela ordem.) - Sr. Prcsidente, sendo-me· facultado solicitar a
V. Ex' a lcituru integral do projeto, é o que faço nesta
oportunidade, com base no art. 181 do Regimento Inter-

natural de que os recursos do mundo foram criados por
Deus para todos os seres humanos trabalharem e desfrutarem, fica decidido que um terço da terr~ não cul~ivada
poderá ser Ocupada pe(Os Javrad<;lres sem terras para fins
de cultivo, sem permissão de seus donos legais".
O Projeto ori prOposto não adota atitude drástica,
mas revela a preocupação de ver utilizadas, com vistas
ao aumento da produção de alimentos, tantas terras
ociosas deste Brasil, onde, infelizmente, ainda existe miséria, fome e subnutrição.
Sala das Sessões, em 21 de maio de 1986.- Jutahy
Magalhães.

LEGISLAÇÃO CITADA

no.
O SR. PRESID;ENTE (Marcondes Gadelha) -

LEI No 4.504

V.

Ex' será atendido.
Solicito ao Sr. !~'-Secretário que proceda à leitura integral do projeto.

E fido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 110, de 1986

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
- Disp~ sobre o Estatuto da Terra, e dá outras provid~gcias.

________ _

Art. 48.

Observar-se-ão, quanto ao imposto territorial rural, .os seguintes princíPiOs:
I. a União, poderá atribuir, por convênio, aos Estados e Municípios, o lançamento, tendo por base os levantamentos cadastrais executados e periodicamente
atualizados;
_ ._
a União também poderá atribuir, por convênio,
aos Municípios, a arrecadação, ficando a eles garantida
a utilização da importância arrecadada;
III. quando a arrecadação for atribuída, por convênio, ao Município, à União caberá Q controle da
cobrança;
IV. as épocas de cobrança deverão ser fixadas em regulamento, de tal forma que, em cada região, se ajustem,
o mais possível, aos períodos normais de comercialização da produção;
V. o imposto arrecadado será contabilizado diariamente como depósito à ordem, exclusivamente, do M u-'
nicípio a que pertencer e a ele entregue diretamente pelas
repartições arrecadadoras, no último dia útil de cada
mês;
_
:VI. o imposto não incidirá sobre sítios de ãrea não excedente a vinte hectares, quando os cultive só ou com sua
faníilia o proprietário que não possua outro imóvel (artigo 29, parágrafo único, da Constituição Federal).

11:

DiSpõe sobre o arrendamento de parcelas de latifúndio para os efeitos que especifica.
O Congresso Nacional decret~
Art. !I' Ficam acrescentados ao art. 48 da Lei n9
4.504;-de 10 de novembro de 1964 os seguintes parágra~
foS:
·§ !9 Se o latifúndio, por exploração ou dimensão,
,for, por seu proprietário, arrendado a trabalhadores rurais, o imposto sobre ele incidente será reduzido num
percentual correspond"ente a três vezes o valor que pagaria a área arrendada.
§ ·29 O arrendamento referido no parágrafo anterior
podeTá ser feito ao Governo Federal, que o subarrendarã~ ....... .
§ 31' O arrendamento previsto nos parágrafos ante..
riores não será impedido por eventuais loteamentos de
parte do latifúndiO, prevalecendo para determinação da
área arrendável a extensão da área indivisa.
Art. 21' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em c_ontrário.
Justiflcat:ão
Se a Constituição Brasileira deu abrigo ao prjncípio da
função_ so~ial_ de propriedade, urge tornar realidade palpãvel suas normas programâticas, oferecendo oportunidade de _tra~alho ao rurícola, que carece de terras.
O arrerídamento de parcelas de glebas latifundiârias,
para efetivo cultivo de trabalhadores rurais, baseia-se
nesta louvâvel atitude e se justifica, antes 'de tudo, pelas
s~bias disposições do Edito do Papa Sixto IV, conhecidas desde 1484;. "Os grandes proprietários decidiram que
era menos incõmodo e menos oneroso dedicar a maior
parte de suas terras à pastagem. Os pobres, em consequência, sofrem desemprego e mesmo fome, enquanto os
campos produtivos jazem ociosos. A fim de cumprir a lei

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Agn·cultura.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - O
projeto lido será Publicado e remetido às Comíssões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (i).!arcondes Gadclha)
Passa-se à
·

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 340, de
1986), do Projeto de Resolução nl' 165, de 1985, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de US$
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57,600,000.00 (ciilqOenta e sete milhões e seiscentos mil
dólares americanos) destinada à liquidação dos compromissos externos existentes, vencidos e vencíveiS em f9B5.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha) - Em
discussão a redação final (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Encerrada a discussão, a redação fi'nal é considerada
definitivamente aprOvada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
t a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n.' 165, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, c eu,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No
, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado d:C Santa Catarina a
realizar operaçio de empréstimo externo, no valor de
US$ 57,600,000.00 (cinqüenta ~sete milhões e seiscentos mil dólares americanos) destinada i liquidação
dos compromissos externos existentes, vencidos e
vencíveis em 1985. ·
O Senado Federal resolve:
Art. J9 h o Governo do Est~do de Santa Caúli:inõ:\
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo eXternO no _valor d~ U_S_S
57.600,000.00 (cíilqUenta e sete milhões e seiscentos mil
dólares americanos), ou o equivalente em outras moe~
das, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada à liquidação ctos compromissos "externos
existentes, vencidos e vencíveis em 1985.
Art. 29 A operação realízar-se-ã -nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
'condições creditfcias da operação, a ser efetuado pelo
Ministério da Façzenda em articulação com o J3anco
Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais eXigências dos órgãos encarregados da execução da
política econdmico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, as dispoSiÇões da Lei Estadual n9 6.547, de 21 de
junho de 1985, ªutorizadora da operação.
Art. 3'i' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
2:

ração'de_crédit'? no valor de CzS 6.465.500,00 (seis milhõ~·- quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos
cruzados), correspondente a 235.019,35-0brígãções Reajustãveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o
valor nominal da ORTN de CrS 27.510,50, vigente em
fevereiro de 1985, junto à Caixa Econômíca Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à modernização do
Sistema Penitenciário do Estado, obedecidas as conR
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESID!J:NTE (Marcondes Gadelha)- Item
3:
Discussão, em turno único, da Redação Final (o. fere.çida pela Comissão de Redação em seu Par~cer
n9J;t3;de 1986); dõ Pi'õjeto de Resolução n"' f77, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no valor de CzS 961.855,20 (novecentose seSsenta e um mil, oitocentos e cinqUenta e cinco cruzados e vinte centavos).
Em discussão. (Pausa.)
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a- discussão, a Redação Fínâl é éOíisiderada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re-gimento Int<:rno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a Redaçào Final aprOvada:
Reda.çilo final do Projeto de Resolução n' 177, de
1985.

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

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Item
.
DiScU:ssão~-enlhim<mnico,

da Redação Final(o~
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n"' 342, de 1986), do Projeto de Resolução n'i'l72, de
1985, que autoriZa o GovernO d() Estado do Par_aná
a contratar operação de crédito no valor de Cz$
6.465.500,00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e
cinco mil e quinhentos cruzados).
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.
Encerrada a discussão, a redação final é con~iderada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re-gimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
Ê a seguinte a Redação Final aprovada:

Redaçio Final do Projeto de Resoluçio 11' 172, de
1985.
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 o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 6.465.500,00
(seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mU e
quinhentos cruzados).

O Senado Federal resolve:
Art. )'i' É o Governo do Estado do Paranã, nos ter~
mos do art. 211 da Resolução n" 93, de ll de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope-

, DE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá,
Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no
valor de CzS 961.855,20 (novecentos e sessenta e o.m
mil, oitocentos e cinqüenta e cinco- cruzados e vinte
centavos).

O Seriado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Paranaguã, Estado do_ Paraná, nos termos do art. 29 da_R~olução n"
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS
961.855,20 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e
cinqUenta e cinco cruzados e vinte centavos), -correspondente a 20.954,58 Obrigações ReajustãveiS: do Tesouro
Nacional - ORTN, considerado o valor Oominal da
ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985,junto
à Caixa Econdmíca Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
destinada à implantação de uma escola para excepcionais, no Município, obedecidas as condiçõey admitidas
pelo ·aiútco Central do Brasi.l, no respectivo processo.
Art. 2'1 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
4:

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- ltenJ
.

Discussão, em turno llnico, da R,edação Final (ore_l-ecida pela Comissão d~ Redação em seu parecer
n' 344, de 1986), do Projeto de Resolução n~' 183, de·
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de CzS 2.629.828,80 (dois
milhões, seiscentos e vin_te e noye mil, oitocentos e
vinte e oito cruzados e oitenta centa_vos).
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 art. 359 do Regimento Interno.
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A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redaçào final do Projeto de Resolução n"' 183, de
1985.

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 Campo Mouràl), Estado do Paraná, a contratar operaçio de crédito no valor de CZS 2.629.828,11) (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e oito cruzados e oitenta centavos).

O Senado Federal resolve:
Art. i' É a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, nos termos do art. 2'i' da Resolução nl' 93, de II de outubro de l976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de CzS 2.629.828,80 (dois milhões, seiscentos e vinte e
nove mil, oitocentos e vinte e oito cruzados e oitenta centavos), correspondentes a 107.638,44 U:>C, considerado
o valor nominal da UPC de 24.432,06, vigente em janeiro
de 1985, junto ao Banco do Estado do Paraná S/A, este
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinada à execução de obras de
infra~estrufurã. e de equipamentos comunitários públicos
em conjunto habitacional, obedecidas as condições admitidas pdo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Passa-se, agora, à apreciação do requerimento de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Leida Câmara
n• 124, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

O SR. FABIO LUCENA- Sr. Presidente. peço veri~
ficação.
O SR. P~ESIDENTE (Marcondes Gade1ha)- Dada
a evidente falta de.quorum, a Presidência vai suspender a
sessão por 5 minutos, acionando as campainhas para
chamada dos Srs. Senadores ao plenârio.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa a sessão às 18 horas e 48 minutos, a sessão é reaberta às /8 horas e 56 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha)- Estâ
reaberta a sessão.
É evidente a falta de qnornm para deliberação.
O requeríinento fica prejudicado.
A Presidência cancela a sessão conjunta do Congresso
Nacional, anteriormente convocada pãi'a--as 19 horas.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha)- Con·
cedo a palavra a nobre Senadora Eunice Michiles.

A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronuncia o se§iU:inte -discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores,
Di meados de 1974 a meados de 1975 realizou-se neste
País o Estudo Nacional da Despesa Familiar, hoje conhecido e _divulgado como ENDEF, amplamente estudado sob todos os ângulos e culminando com o .. Per_fi_l E_&:tatístico de Mães e Crianças no Brasil"; neste eStudo, re.
sultado de convênio entre a Fundação IBGE e O UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infâncía),
retrata-se a sitUação desproporcional entre o Nordeste e
São Paulo. Louvãvel trabalho de anâHse que deveria ser
refeito de tempos em tempos!
Entretanto, quero aqui chamar a atenção para o fato
de que, no ENDEF, se considera a Amazônia parcialmente, uma vez que se julgou impossível, nas circunstâncias da ocasião, estimar-se amostras estatísticas para a
ârea rural amazonense ou, mesmo, conseguir acesso a todos os núcleos liabitad_!)s, nas condições da pesqUisa. Assim, uma vasta região riquíssima em hãbitos e costumes
áHmentares ficou excluída da única e grande pesquisa de
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alimentação realizada até hoje no Brasil. Os dados sobre
a Região Norte estão incompletos,
Lembro este fato porque a Amazônia tem sido costumeiramente mal vista, pouco conhecida e, muit!}s yezes,
erroneamente interpretada. ltea!mente, é preciso reconhecer que a terra é farta, mas dificilmente penetrável. A
selva primitiva, rústica e selvagem ameaça o homem que
se lhe aproxima, com a brutalidade da desproporção. 1:.
uma resistência perene, apoiada em inúmeras plantas solidarizadas contra a penetração humana, albergando
ainda não se sabe quantas espécies de insetos que podem
tornar-se agressores do homem que ali chega ..
Mas o homem do Amazonas ali vive em equilíbrio e
harmonia com a natureza, inconsciente de sua bravura,
tantas vezes sem saúde nem ensino, sem preparo e sem
defesa, formando, uma sociedade_ rarefeita, desagregada,
desarticulada. O homem é ai, quase sempre, um solitário.
11. difícil para alguém configurar, antes de haver experimentado, o que de dificuldades, de dureza, de agressividade opõe ao homem a vida no interior do Amazonas. E,
no entanto, a acomodação vem mais depressa do que se
possa supor; Só que, isolado do resto do mundo, vive-se
ali como se o mundo não existisse.
A Amazônia não é inferno-nem paraíso, nem misteriosa nem paradoxal; é simplesmente uma terra que tem
sido sistemática c lamentavelmente fraudada e saqueada.
Poluíram-na com a contaminação de doenças evitáveis, mutilam sUa vegetaçào, __~xtraem-lhe os tesouros do
subsolO, sacrificam a st,ta riqueza piscosã ...
E então, o meio agindo sobre- o homem, vem
·anulando-lhe a vitaJidade.
Á chamada "resistência inferior do caboclo" nada
mais é do que o resultado do estado anormal permanente
em que ele persiste, numa condição distante da higidez
que deveria lograr como seu direito humano. Sua chamada ''"indolência" não é mais do que a manifestação
mórbida da espoliação sangUínea levada a efeito pelos
insetos e parasitas e, pior, do déficit nutricional. O caboclo em geral come pouco e irregularmente, fazendo, muitas vezes, longos jejuns involuntários. Um chíbé, que tem
por base a farinha. d'água- produto da mandioca, mui. to pobre de nutrientes- constitui, com freqUência, o alimento exclusivo de um homem em 24 horas ou mais.
O déficit é nutriiivo, orgânico biológico é essencialmente, antes de tudo, um fenômeno mas também psicológico c menta( porque todo fenômeno de assimilação,
de nutrição, de metabolismo. Cabe ao sangue a tarefa de
vitalizar os tecidos do corpo, veiculando os principias
alimentares assimiláveis, cuja combustão intra-orgânica
assegura a produção de energia calorífica, apta a
transformar-se em energia mecânica. O alimento se traduz na energia, no calor animal, no trabalho mecânico,
mas também na idéia, na vontade, na ação. Se o caboclo
se nutre mal, assimila insuficientemente, tem um regime
alimentar deficiente e o metabolismo comprometido, seguramente faltarão ao seu organismo os recursos minimos necessários ao exercíci0 pleno de sua capacidade e
potencialidade como ser·humano.
O incentivo vigente à penetração ·da Amazónia, seja
através de núcleos de colonização, empresas mineradorasou agrícolas, grupo~ de pesquisa ou simples turismo,
se, por um lado, elude a verdadeira situação do ·Caboclo
amazonense e, por outro lado, torna inesquecível a _necessidade de maior e melhor conhecimento da situação
social e cultural dessa imensa região, especialmente no
que tange à questão alimentar.
Já se disse que a alimentação é hoje, no âmbito mundial, questão de segurança. A Amazônia por si só também o é. E, portanto, o é duplamente. Este é um problema que não pode mais ser adiado; requer solução. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Oadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO lPL- MO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ê com pesar que registro desta tribuna o falecimento
do ilustre mineiro José Luiz Santos Azevedo, Presidente
da Fiat Automóveis.
- O Dr. José Luiz Azevedo, Advogado, nascido em Belo
Horizonte, faleceu no último dia 17, de enfarte, naquela
cidade.
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Exercendo a presidência da Fiat com o mesmo espírito
empreendedor, dinâmico e de alto descortino, jâ havia de
muito contribuído para as velhas Minas Gerais quando,
à_frente do JnoccopjMG, dedicou-se à ãrea habitacional, oportunidade em que foram construídas 34 mil habitações para os programas de cooperativas habitacionais,
empresas e de servidores póblicos.
A área habitacional, a Associação Comercial de Minas, a classe imobiliária e a automobilística, os mineiros,
e_nfim,.JUuito lamentam essa repentina perda.
Aos seus familiares, os meus sentimentos. Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão extraordinária das 10 horas de
~gnanhã a. seg-uinte

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu parecer n"' 329, de
!986), do Projeto de Lei do Senado n~> 85, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à lei orgânica da Previdência Social, ampliando a
definição de dependente para efeito de assistência médica.

-2_Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu parecer n~> 307, de
!986), do Projeto de Lei do Senado n"' 89, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
proibição da caça ao jacaré e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 59 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID
SAM PAIO NA SESSÃO DE 20-5-86 E QUE. EN·
TREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o
seguinte "discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como pernambucano, e amigo de Aderbal Jurema,
venho trazer hoje a homenagem do meu Estado a seus
amigos à sua família, a nossa expressão de pesar.
Fui amigo de Aderbal Jurem a ainda mÕço. Jovem_ entusiasta, preso por aqueles sentimentos que inflamam a
mocidade Aderbal Jurema foi meu companheiro--nos
idos de 44, na campanha contra o então Estado Novo.
Culto"; preparado, de expressão fácil, Aderbal na campanha de45 era um daqueles que inflamavam jovens para a
retomada da liberdade no Pais. Mais tarde as diferentes
dircções políticas do Brasil nos separaram, mas Aderbal
Jurem a guardava dentro da sua formação- da sua formação de intelectual, de esct:itor - aqueles caracteres
que tão bem expressava na mocidade. E se, como jovem
cheio de fe, de crença e de esperança, ete se empenhava
no movimento oposicionista de 45, mais tarde, ínü:grando o grupo político, que durante algum tempo exerceu
no Brasil o poder sob a forma de arbítrio, nunca se deixou contaminar pelo rancor, pela violência, pelo abuso
do poder. Era um homem urbano, acessível; um homem
que tratava dos interesses dos adversários, quando mal
vistos peta política forte de então, que os levava a vexames e a sacrifícios.
Principalmente foi a pessoa humana de Aderbal que
mais sensibilizou os seus companheiros. Se era um político capaz de se apaixonar por uma causa, de lutar por ela,
no poder era um homem tolerante. Como escritor abordava os mais diferentes assuntos, desde as Casas Grandes. a que se referiu o nobre Senador Marcondes Gadelha, até os problemas étnicos ligados ao negro no Brasil.
Mas, principalmente, Aderbal era um homem sensível,
era um homem que se sensibilizava com a própria natureza, que tinha amor aos curiós e aos passarinho, que
perdia horas da sua vida, tão preciosa para sua família e
para o próprio País, preso aos encantos da natureza. Um
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homem que cria curiós, que se prede c que se liga a passarinhos, a esses bichinhos, é incapaz de fazer mal a alguém, mas, no entanto, é capaz de lutar por um ideal, é
capaz de se filiar a uina luta e ir até ao sacrifício para defender os idciais que encarna.
Ess;:t homenagem à pessoa humana de Aderbat; a pessoa com esperança, com te, com entusiasmo, com espírito de luta e, ao mesmo tempo, sem ódio e sem rancor,
um- homem que- t!stcnde a mão para um correligionário,
convidando-o à continuação da luta, estende a mão para
um udversário, confortando-o por uma derrota, é a esse
homem que quero fa.zer a homenagem, como seu companheiro de mocidade, como um homem que conviveu com·
ele em horas política.s decisivas para este País e que sempre encontrou o mesmo espírito aberto, aberto para lutar, aberto para ajudar, aberto para perdoar.
.
Quero que a famJ1ia de Aderbal Jurema receba nesta
hora as homenagens que faço hoje representando o Partido Liberal, representando Pernambuco, a terra ·ande
ambos nascemos, representando, tambt":m, aqueles que
conviveram com ele, aquele seu contemporâneo de geração, aqueles que com ele lutaram por toda a vida. E
que perdure essa imagem de Aderbal- de Aderbal horhein de luta, de Aderbal homem sem ódio, de Aderbal
homem de pensamento, escritor, membro da Academia
Pernambucana de Letras e ao mesmo tempo o homem
simples, criador de curiós- essa imagem completa de
homem que temos aqui do companheiro que se foi, do
companheiro que estava sempre ao lado das grandes lutas em prol do Brasil, em prol dos problemas sociais que
tanto preocupam- este País. Quero com esta homenagem
aSs\i:iar-m·e -aos demais companheiros nessa memória
imorredoura do Senador, do amigo, do escritor, do humanista que foi Aderbal Jurem a. {Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO BADAR6 NA SESSÃO DE 20·5-116 E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MO. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Não creio, Sr. Presidente, que, depois de ouvirmos
tantos e tão excelentes oradores, nesta tarde de tristeza
para o Senado, seja possível acrescentar-se algo ao muilo
q i.Je já foi dito sobre a figura humana, sobre o po1itico,
sobre o intele_ctual, o educador, o humanista Aderbal Jurem a. Dever de natureza sentimentalleva~me a fazer um
discurso certamente redundante eis que, provavelmente,
não terei capacidade_<; competência para acrescentar
nada mais a respeito dãquilo que aqui foí dito do Senador Aderbal Jurema, nem gizar seu perfil de forma mais
adequada do que_ aqueles que antes o fizeram.
Falou-se aqui do jornalista, do editorialista, atlvidades
e que ele começou a amadurecer a sua vocação de homem público, por-que no jornalista tanto quanto no político estão arraigadas as crenças mais profundas do valor
e do sentido da liberdade.
Falou-se aqui do educador, do professor, do homem
que obtinha, em meio a sua intensa ati vidade política, es~
paços para dirigir a Campanha Nacional dos Educan~
dá rios Gratuitos, que, Com o tempo, passou a chamar-se
Campanha Nacional das Escolas da Comunidade, sem
que do seu pórtico fosse substituída a iegenda com que
Felipe Tiago Gomes inundou o Brasil de fé e esperança
na solução do problema do ensino ... "Não entre aqui
quem não for idealista",
Falou~se aqui do intelectual, do homem de letras, do
humanistas, do escritor, do Presidente da Academia Brasiliense de Letras, do membro correspondente de vários
sodalícios existentes aqui e alhures. Falou-se, também,
no homem civilizado. No Aderbal Jurema impecável no
modo de vestir, apurado na maneira de dizer as coisas e
no tinguajar, que não permitia qualquer deslize, quer
seja no vernáculo, quer no uso de expressões menos corretas. Do homem convivente. do causer admirável, daquela figura afável, cavalheiresca, que a todos encantava
pela alegria que tinha com a própria vida.
Certamente, o Plenário vai sentir falta daqueles momentos em que o Senador Aderbal Jurema nele adentrava. Era como se houvesse um acréscimo na temperatura,
que a todos agasalhava; e como se surgisse um raio de luminosidade, porque imediatamente ele projetava sobre
todos a simpatia irradiante da sua personalidade.
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Havia deixado, Sr. Presidente, para falar sobre o

polf~

tico, que me parece um veio que deveria ser garimpado
mais atentamente. O Senador Helvídio Nunes acabou de
fazê-lo. Corno sempre, da forma maiS admirãvel.' E, ao
ver Aderbal Jurcma tombar morto, com 74 anos de ida~
de, ainda em pleno viço, na plenitude da sua Capacidade
físíCa e intelectual, comecei a meditar sobre o estranbQ
destino dos políticos. Aí estã o nosso Presidente da Câ~
mara dos Deputados, Deputado Ulysses Guimarães,
submetido a tratamentos hospitalares. E quando se apura a verdadeira causa dos males que o afligem, quando se
vai à origem, à etiologia das dificuld~des que assoberbam a sua saúde, o que se encontra, Sr. Presidente, não é
nada mais, nada menos, do que o stress que a política
provoca, esse desgaste que vai corroendo por dentro as
entranhas de quantos se dedicam a esta atividade, a um
só tem_Ro nobre, rude e áspera.
clianlaVa-se à atenção, ·outro dia, quando do início
das comemorações do 109 aniversário da morte do "Presidente Juscelino Kubitschek, para uma singular coincidéncía: todos os políticos que construíram Brasília, quer
na sua formulação, quer na sua realização material, assumindo o comando das ações, já não se encontram rio
mundo dos vivos. Aqueles que a conceberam nos gabinetes, diante das pranchetas dos escritórios de arquitetura,
homens ilustres e eminentes como Niemeyer, Lúcio Costa e tantos outros, ainda estão aí, Sr. Presidente, ultrpassando a faixa dos 80 anos. E os políticos, todos, tombados pelas tensões, pelas emoções, pelos dissabores, e atê
mesmo, Sr. Presidente, pelas lágrimas de alegrjas que
muitos derramam no curso da sua atividade. E o nosso
Aderbal Jurema é mais uma dessas vítimas. E ninguêm
pode imaginar que, ao longo de uma carreira política,
que, desde os idos da década de 40, ê uma constante e
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permanente atividade; ninguêm pode imaginar que um
cidadão que se entregou por vocação e por destino a essa
~rreira, a esta altura, depois de tantos labores, não tenha também sofrido as agressõ~ deses inimigos oCultos
que vão, pouco a pouco, eliminando as resistências finais
de qualquer organismo.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, é que o Político Aderba.J Jurem a, já aqui eXaltado por quantos Senadores se fizeram ouvir, e aí vai um lugar-comum que é absolutamente indispensável: S. Ex' deixa um exemplo admirável
e é uma lacuna impreenchível porque, como homem de
partido ninguém o superou na fidelidade ao desempenho
das tarefas que lhe eram cometidas. Ninguém, Sr. Presidente, o terâ superado na sua fidelidade a Pernambuco.
Pernambuco
era o centro de gravidade de toda sua
ação política, era a razão de ser da sua ação partidária,
da sua ação de homem público, de homem intelectual.
Pernambuco, sua maior afeição, seu maior carinho era a
razão de ser da sua própria vida. Aderbal Jurema, na fidelidade às idéias, na fidelidade aos amigos que cultivou,
desaparece, Sr. Presidente, quando muitos anos, ainda,
S. Ex• poderia estar entre nós, contribuindo com a força
da sua inteligência e com a energia do seu ideal em favor
da vida pública brasileira.

um dos discursos de justa homenagem que a~ui profere, uma expressão de bancada e dos campa eíros de
Santa Catarina, da minha representação,
homena·
gero a este dedicado homem público. Compati.heiro nos·
so da antiga bancada do PSD na Câmara dos Depu!ados; companheiro.nosso, trunbém, da antiga bancada do
PDS aqui, no Senado Federal, até que razões superiores
o levassem a- deixar-nos, foi sempre um participante, um
cooperador, urit estimulante, um representante enfim da
sua terra e da sua gente. Pela sua inteligência e pela sua
lucidez destacou-se em todas as ho.ras. de sua participação nos debates do Senado, no calor das comissões
técnicas e, por que não dizer, também, na própria administração da Casa. Assim, queira, nobre Líder, receber
essas expressões de saudade, de sentimento pela fatalidade que acaba de roubar ao Senado a figura peônanente·
no Congresso, uma figura antiga no Congresso e expressiva, que é a figura do nosso ex-companheiro Aderbal
Jurem a.

Ao.despedir-me dele, desta tribuna, quero dizer...

o· Sr. Lenoir

Vargas- V. Ex' pennite um aparte?

O SR. MURILO BADARÓ imenso prazer.

Ouço V. Ex• com

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• como Líder de nós todos, por nós todos estã falando, mas tendo sido, como
fui, companheiro de Aderbal Jurema desde de 1958, na
Câmara dos Deputados, não queria deixar de incluir em

O SR. MUlULO BADARO- Muito obrigado, Senador Lenoir Vargas.
Sr. Presidente, encerro estas considerações. Realmente
é: uma perda de vulto. O Senado vai sentir saudades do
Senador Aderbal Jurema, Pernambuco vai sentir a sua
fala. Afinal, poucos Estados tiveram o privilégio de ter
na sua paisagem humana e política um homem da sua
envergadura. Díria que, se fosse es_crever o seu epitáfio,
sobre a lousa fria, que cobre o seu corpo inanimado,
acho que nada melhor, Sr. Presidente, para significar
aquilo que de fato representou em toda a sua vida: "AqUi jaz um servidor do povo". Ê a melhor homenagem
que se pode prestar à sua memória.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATADA 72•SESSÃO,EM22DEMAIO DE
1986
LI-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Dis<ursos do Expedimte

SENADOR CID SAMPAIO- Sugestões de S.
Ex' para a reformulação do Imposto Territorial Ru~
ral.

SENADOR CESAR CALS- Defesa da permanência do BrJ.sil na Organização 4tino-americana
de Energia; em face d3. importância daqUele orgai,s...
mp internacional.

SENADOR JOSS LINS- Proposta de S. Ex•
para a implantação do seguro agrícola no Nordeste.
SENADOR JAM/L HADDAD, como Lfder -

Artigo do jornalista Tarcísio Holanda, publicado no
Correio Braziliense de hoje, sob o título ..Antidemocracia".

SENADOR BENEDITOfERREJRA- Reforma
agrãria.
SENADOR VJRGIUO TÁVORA- Posse do Sr.
Ozires Silva na" Presidéncia da PETROBRÃS.

1.3-0RDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n"'
85/83. que acrescenta dispositivo à Lei Orgânica da
Previdência Social, ampliando a definição de dependente para efeito de assistência médica. Aprovada. Ã
Cârríara dos Deputados.
- Redação final do PrOjeto de Lei cfo Senado n9
89/83, que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré
e dá outras providências. Aprovada. À Câmara dos
Deputados,

1.3.1- Discursos ,após a Ordem do Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessida-

de da Secretaria da Receita Fede~o treinamento pela ESAF, da turma remanescente do concurso para Fiscal dos Tributos Federais.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-Atuação
do Tribunal de Contas da União, na apuração de denúncias de irregula.rídades na administraçãO de Qrg-.'iqs públicos.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem à memória do Senador Aderbal Jurema.
SENADOR JOS& IGNÁCIO FERREIRA- Resposta a denúncia feita pelo SenadOr Octãvio CardOso, em sessão anterior, de desvio de recursos concedidos pelo BNDES à COBAL para subsidiar o Programa de Alimentação Popular. Autonomia universitária. Implantação da 2~ etapa do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados- PRODECER. Transferência fraudulenta de divisas braSíleiras-pata bancos estrangeiros que operam no Paraguai.

...,...,_

1•.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima'
I.4- ENCERRAMENTO

2-ATA DA 5• REUNIÃO, EM 22 DE MAIO
DE 1986
,
2.1-ABiRTURA
2.1.2 - Comunicações da Presidência
- IitexistênCia de quorum para abertura da sessão.
-Convocação de sessão extraordinâria a realizarse hoje, às I 8 horas e 30 minutos, Com Ordem do Dia
que designa.

2.2- ENCERRAMENTO
3-EXPEDIENTE DESPACHADO
3.1. -

Par~es eucaminhadoS à Mesa

3.1.,1- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n'i' 111/86, de autor:ia
Q_p_Sr. Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a
inclusão da Hcença~prêmio nas declarações de rendimentos do imposto de. renda.
.
---Projeto-de Lei do SenadO nf I i2j86, Cfe autõria:
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera :r redação.
do§ 6~' do art. 170 da Lei n~t6.404, de 15 de dezembro

de 1976, que dispõe sobre as s-ociedades por ações,
para estimular a criação de empregos através do aumento de capital por subscrição pública e dã outras
providências.
-Projeto de Lei do Senado n~' 113/86, de autoria
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre
isenção do imposto de renda para bolsas de estudo de
__ médicos residentes e remuneração de estudantes em
estágio para complementação de estudos universi-

tári<>S.
-Projeto de Lei do Senado n' 114/86, de autoria
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre o
calendário escolar nas zonas rurais e determina outras providências.
-- Projeto de Lei do Senado n'~ 115/86, de autoria
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre o
Sistema Fínanceiro de Habitação .
-Projeto de Lei do Senado n' 116/86, de autoria
do S~. Senador Helvfdio ~unes, que auto_riza o Poder
Executivo a instituir a Faculdade de Pedagogia e Letras na cidade de São Raimundo Nonato, no Estado
do Piauí.
'
-Projeto de Lei do Senado n~" 117/86, de autoria
do Sr. Senador José Ignãcio Ferreira, que altera a Le-gislação do Imposto de Renda das pessoas físicas.
4-ATA DA 73•SESSÃO, EÍ1122DEMAIO DE
1986
4.1-ABERTURA,
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1- Leitura de projeto
PrOJetO de I.ei do senadO n·.; 118/86, de autoria do
-sr. Senãdor Amêrico de Souz3, que obriga a utilizaÇão da língua portuguesa nos invólucros, rótulos e
impressos de frascos, recipientes. vasilhames e embalagens de qualquer espêcie, de apresentação aop(lblico dos produtos fabricados no País., destinados à venda no mercado interno e dá outras providências.
~.2.2

- Com~~caç~ da P~esidência

Recebimento das Mensagens Presídênciais n'i's 124
a I 26, de I986, solicitando autorização para que as
Prefeituras Municipais de Araranguá e Pedras Gran-
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des (SC) e Santa Isabel (00), respectivamente, possam contratar operações de crédito.
Recebimento da Mensagem n' 127, de 1986, pela
qual o Senhor Presidente da República solicita a alteração da Resolução n9 180. de 1983.

4.2.3 - Requerimentos
N~' 102/86, de autoria dos Srs. Carlos Chiarelli, Alfredo Campos e Murilo Badar6, solicitando urgência
para o Projeto de Lei do Senado n9 97, de 1986, que
estabelece nOrmas para a propaganda eleitoral nas
eleições de 1986 e dã outras providências.
NY 103/86, deautoriadoSr. AlfredoCamposeoutros Srs. Líderes, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n" 222/85, que autoriza a extinção e a exclusão de créditos relativos ao imposto sobre apropriedade territorial rural, à contribuição dos que exercem
atividades rurais;- à taxa de serviços cadastrais e à
contribuição sindical rural, em municípios do Nordeste, nas condições que- espeCifica, é dá outras providências.
--

4.2.4- Comunlcaçio da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
4.2.5- D~srursos do Expediente
SENADOR AMERICO DE SOUZ;L- Viagem
do Presidente José Sarney a Portugal e Cabo Verde.
SENADOR JOSS LINS - Defesa da urgência
para aprovação do Projeto de Lei_ da Câmara n., 222,
de 1985.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em
favor da aprovação de projeto de lei que isenta de IPI
os autom6veis táxis.
--

4.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n'i' 28/86, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Santo AntôniO de LCverger
(MT) a contratar operação de crédito no ·vruor de
CzS 1.552.266, 70. Aprovlldo. Ã Comissão de Redação.

tratar operação de crédito no valor de CzS
14U32,31. Aprovado. Ã Comissão-de Redaçã_o,
- Projeto de Resolução n'i' 31/86, que aUtoriza a
Prefeitura Mupicipal de Cr~eiro (SP) a contratar
operàção de 6;édi_t? no valor de .Cz.S 6.162.889,60.
Aprovado. Ã C9missão de Redação.
- Requerimento n~' 86/86, solicitando, nos termos
do art. 76, do Regimento Interno, a criação de umâ'
comissão especial, composta de 5 rriembros, para, no
prazo de 50 dias, estudar e apresent~r soluções sobre
problemas atuais de saúde pública. Aprovado ap6s
usar da palavra o Sr. Amaral Peixoto.
4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do D~a
Projeto de Lei no Senado nY 97/M. em regime de urgênda, qos termos do Requerimento nY 102/86, lido
no Expediente. Votaçio adiada, em virtude da falta
de qoorum, em plenário, ap6s pareCer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre o projeto e emendas
apresentadas nesta oportunidade, havend_o_usado da
palavra os Srs. Jamil Haddad, Jaison Barreto, José
Ignãcio Ferreira, Octávio Cardoso e CarlosChiarelli.
Prejudic_ialidade do RequerimeiJ.10 nlt "103-/86, lido
no Expediente.
4.3.2 - D~ursos após a Ordem do D~
SENADOR CESAR CALS-Apelo em favor da
inclusãO da cidade de Fortaleza- CE, na primeira
etapa do Programa de Saneamento de Favelas.
SENADOR XLVARO DIAS-Necessidade da
construção da Ferrovia da Produção, como forma
decisiva para o fortalecimento econôrriiCo do Estado
do Paranã.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTAManifestações dos SrsA Ângelo Calmon de Sâ e
Mário Henrique Sirnonsen, de' apoio ao Programa de
Estabilidade Econômica adotado pelo Presi_çlente JoR
sé Sarney.
SENADOR GASTÃO MVJ-LER- Manifesto recebido do .. Movimento Estadual das Mulhere~rTra
balhadoras Rurais...
SENADOR JAISON BARRETO- Encontro Nacional da Pequena e Média Emprcbsa, em Santa Cata~
ri na.

- Projeto de Resolução nY 29/86, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT) a
contratar operação de crédito no valor de CzS
532.128,80. Aprovado após usar da palavra o Sr. Fá·
bio Lucena. A Comissão de Redação.

4.3.3- D~naçio da Ordem do
sessio

--Projeto de Resolução n" 30/86, que autOriza a
Prefeitura Municipal de Pedras Grandes (SC) a con-

5-ATA DA 74•SESSÃO,EM22DEMAIO DE
)986
'
-

D~a

da próxima

4.4- ENCERRAMENTO

5.1-ABERTURA
5.2- EXPEDIENTE
5.2.1- Leitura de projeto
Projeto de Resolução n., 32/86, de autoria da Comissão D"lretOfa,- que susta, nos termos do art. 32, §
3Y, da Constituição Federal, processo originário do
Inquérito nY 218, em curso no Supremo Tribunal Federal, movido contra o' SenadOr João Castelo.
5.2.2 - Requerimento
N~> 104/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e outros Srs. Líderes, solicitando que não seja realizada
sessão do Senado nQ_dia 26 do corrente, nem haja expediente em sua Secretaria. Aprovado.

5.3- ORDEM DO DIA
Veto p_arçial ao Projeto de Lei do Senado n'i'
235/85-DF, que altera os artigos JY, 2~', 3~', 4~', lO e li
da Lei n" 6.450-, de 14 de outubro de 1977, que dispõe
sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
5..3.1 - Discurso após a Ordem do

D~a

_ SENADOR JOSE IGNÁCIO FERREIRADefesa dã. utilização -pela população da Grande Vi~
tória, do gasoduto que liga São Mateus às indústrias
instaladas naquela área.
5.3.2 - Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se
aman-hã, às II horas, com Ofdem do Dia que designa.
5.4- ENCERRAMENTO
6- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
NY 32, de 1986 (Republicação)
50_ a 52, de 1986

N~>s

7- SECRETARIA GERAL DA MESA
'~Resenha

das matérias aprovadas de lY a 30-4-86

(Errata)
8-ATA DE COMISSÃO
9- MESA DffiETORA
10...: UDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
.
11- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

DIÂRIO DO CDNGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1986

Sexta-feira 23

!331

Ata da 721}. Sessão, em 22 de maio de 1986
4? Sessão Legislativa Ordinária, da 47? Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS !O HORAS~ E 30 M/NUTOS.-ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. SENADORES:
~
~~-

Eunice Míchiles --Fábio LUCena-...:.... Ciiudionor Ro~

riz -- Odacir Soares- Aloysio Chaves-- Gabri~l Her~
mes- Hélio Guciros- ÂleXandre Costa.....:. João Caste# ~
lo - Améri<;o de Souza --Alberto Si!Y3...:.... HeiVfdi-o
Nunes - João Lobo - Cesar Cals - José LiriS Virgílio Távora- Moacyi- Duarte- HumbertO Lucena
Marcondes Gadelha - Milton Cabral "'"""':' Cid Sam.".

-

paio - Nivaldo Machad<?_- Qui~herrnc;: P::tlme_ir_a _-:Carlos Lyra- Luiz Cavãlcante --Lourival BaptistaPassos Pórto- Jutahy Magalhães- Loma_n~o Júnior
- Luiz Viana- João Calmon- José lgnãciO Ferreira
-Amaral Peixoto-- Nelson Carneiro~ Jamil Haddad
- Murilo Badaró- Alfrc_:d_o_Campos- Benedito Ferreira- Henrique Santillo -_Gãstão Miiller--José Fragelli- Marcelo Miranda- Álvaro Dias- Ja-ison~Bar
reto- Lenoir Vargas- Ivan _Bonato_- Carl~s_ ClilareJii - Pedro Simon - Octávio CãrdÓso.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) -A lista de presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadore$. Havendo número regimental declaro ·aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio.

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESID~TE (José Fragelli)...:..... V. Ex• tem a
palavra pela ordem.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conforme o
art. 211 do Regimento;"Eni sesSão eXtraordinária só ha"Verã oradores, em seguida à leitura d() expediente, caso
não haja número para as deliberações," não tendo havido leitura do expediente, não pode haver oradores.
O SR • .PRESID~NTE (José FrageiH)- V. Ex• val meperdoar, mas não posso co-ncordar com esta interpretação dada ao Regimento, porque se não houve leitura
do expediente é porque não hã expediente a ser lido. Então, pode-se prosseguir noft!!almente os traba_lhos da
Casa.
O SR. FÂBIO LUCENA _-:Sr. Presidente, data veu·i~~
o Regiménto não cogita a exi_stência ou não de expediente, ele manda ler o expeditmte. Mas a decisão de V. Ex• é
soberana.
O_SR. PRESIDENtE (José FfagCUif- V. Ex• sabe
muito bem que o quç.não é proibido é permitido. Acho
que a Mesa decide _de acordo com as normas jurídicas,
prosseguindo normalmente nos trabalhos da Casa.
Concedo a palavra aó nobre Senador Cid Sampaio.
OSR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REV!SÃO~DO ORADOR. SERA. PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESID~NTE (JOsé -F-ragelli) palavra ao nobre Senador Cesai Cais. ) ·

Concedo a

O SR. CESAR CALS (PDS·- CE. Pronunci8. o'seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
- Há poucos días, visitOu-- o- BraSil- O·- S-e-creiãfío-_
Executivo da Organização Latino-Americana de Energia, O Engenheiro Márcio Nui1es, que -m.-an_~eve uma audiência Corh--o Pá:sidente José Si:lrney, sobre aquela 9rganização que considero da mais alta inlporlãncia em termos de Brasil e da AmériCa Latina.
O engenheiro Márcio Nunes, que é brasileiro, atravessa no momento um probleina de bastante dificuldades,
porque o· Brasil não tem recolhido
_cotas internacio-

as

. riâ~~ d~ org~_nizaÇ(o por questões d_ã conjuntura brasílei-

ra~ ma_s- que, no meu entender, há de se encontrar uma
solução. Desse modo, gostaria de, ao abordar o a-ssunto
aQui da tribuna do Senado, ter a esperança de que S. Ex•
o Ministro das Relações Exteriores e o Ministro das Mi- mlf e En-ergia haverão de, em conjunto, encontrar uma
solução para o pfoblema que, de certo modo, coloca o
-Brasil em grandes dificuldades ria ãrea internacional
Talvez os Srs~- Senadores tenham ouvido falar muito
por cima sobre a Organização Latino-AmeriCana de
Energia. quando Ninj_stro de Estado das Minas e Energia, em 1979, recebi do ex-Presidente João Figueiredo a
orientação que deveria diversificar as fontes de suprimento de petróleo ao Brasil e naquela ocasião o Brasil
importava um milhão de barris de petróleo por dia, sendo que 92% dessa importação se situava na área do
-Médio-Oriente, uma área quejâ dava sinais de instabilidade política.
Na ocasião pude fazer o relatório ao COTiSeliiOdC SegUrança -NãciOnaJ; fuostriirido que o Brasil deveria a
cada momento ir dive_rsifi~n~o as fontes de_ suprimento
de petróleo. Em função daquele relatório que fiz ao Conselho de Segurança Nacional, foi autorizado, inclusive
- e poucos brasileiros sabem- que o Brasil pudesse negociar a indenização por parte do Iraque, no campo de
petróleo de M<Unu_m. Era um campo supergigante e que
a PETROBRÃS tinha conseguido detectar justamente
no Iraque, justamente na _área de litígio com o Irã.
Os]O_triais da época estranharam que o Brasil, ao invés
de prosseguir investindo nesse campo de petróleo de
Majnum, campo ôe 740 bilhões de barris de petróleo, o
Brasil, ao invés de continuar invt::stin.do para- operar, PrC:.
ferisse receber a sua indenização. FOi feita toda uma negociação que foi_considerada, na ~p~rtunidade, uma das
mais bem feitas negociações internacionais e que todos
os servjços brasileiros foram pagos em petróleo, com o
preço da época de realização dos serviços. Quando o
Brasil acabou de reCeber todo esse petróleo; que era aremuneração dos investiffientos feitos, poUCo depois rOf
iniciada a guerra entre Iraque e o Irã~
Mas disse também eu, naquela ocasião, ao Presidente
João Figueiredo-~ ao Conselho de Segurança Nacional,
_9!,!_e o Brasil deveria procurar essa diversificação comCçando pela América latina.
Em agosto de 1979, disse ao Presidente que deveria
fortalecer a OrganizaçãO LatTno-Ainericaõâ_ de Energia.
Era uma organização frágil, e havia até um parecer do
meu antecessor achando que o Brasil deveria retirat:~se
daquela _organização,_ pois não se encontrava nenhuma
Objetividide nos seus.trabalhos. Desloquei-me para Cost_a Rica e tomando parte numa das reuniõeS da QLADE,
do Conselho de Ministros da OLA DE, pude acertar com
9s Mi ni~tros do MéXiCo e da ~eneztiela que os três países
da Amética Latilla_ pr~curaria~ dar uma_ assistência
mais próXima aos países da Am~rica Central e do Carkbe.-,COube ao MéxiCo e à Venezuela fazerem um acordo
de ~p_!lJ!ten~o de petróleo aos países da Amêrica Centrai
e do Caribe. a preços subsidiados, enquanto o Brasil forneéétla tecnologia d"e energia. E assim começ()~ _a }listõria ôo CresCirriento da importância da OLA DE. -A OrganizãÇão Latino-Americana de .Energia, .atrav~s de SUa,$
vária~ reuniões e- p()r propostâ do Ministro brasileiro,
começou a dar passos, pro.curando estabelecer, aqui na
Amérjca_Latina, um mercado latino-americianci de ener~
, gbt _e _um. mercado., l_atino_-americano de tecnologia de
-energia, como bus~ do futuro mercado comum latinoamericano.
Ê--Jt ue, realmente, Sr~ Presidente e Srs. Senadores, es~9.ll. certo que esta área continental, para que possa sair
do subdesenvolvimento em que se acha mergulhada, é
nec.essáiio que tomemos o exemplo da Europa e estabeleçamos_ aqui o mer~do comum latino-americano. Para
o estabeleci,rnentQ desse mercad9_ latin()-am~icano -~e
energéticos, procurou o Brasil- e foi aprovado- colo-

-

de

dír C_Q~O 'E:ase inicÚlf a_r_eaJização: balanÇOS energétiCos dos váriOs palses da Américã Latina numa ffiesma
linguagem. Haveria de se verificar, para cada país, -o que
C<.~da país tinha, dispunha em potencial de reservas energéticas e que t?nergéticQS cada país necessitaria de importar. Na realidade, já aí começou uma certa ocupação tecnológica do.Brasil~ porque o Brasil tinha o conhecimento
e tÕda a, experiência de realizar balanços energéticos.
Pa_ssaram os nossos técnicos a visitar os vários países da
Ãmérica Latina, principalmente os da América Central e
Caribe, ajudando c forni_ando seus técnicos. Era o iriíció
_de umâ politica ~ém que _se visava abrir novos espaçOs
para a tecnologia n_acional e, atrás desses espaços para a
tecnologia nacionãl, por certo deveriam ir os espaços
para as nossas in~ÇJst_rias nacionais. Realizados todos esses balançOs energéticos da América Latina, em uma memorável reunião"-r~li_za,Qa em_1981, -na República Dominicana, na :SUª_t:;api_tal São Domingos, qs 25 ministros de
Eõergia da América Lati!l_a, por unanimidade, resolveram· criar as conclicõe!i para esse mercado Iatinoamericl!Jlo d~_energéticos e o mercado latino-americano
de tecnologia âe ener~ia, e decidiram que a América Latina só daria prioridade na importação e exportação de
energéticos para os outros países da América Latina. E
quanto à tecnologia, a A!llérica Latina só importaria tecnologia foránea à área, se não existisse disponível na
áfea.
-Este foi o princípio da diversificaÇão do suprimento de
petróleo ao Brasil e começamos a comprar petróleo ria
Venezuela e no México. E, ao mesmo tempo, o Brasil
passava a exportar_ as v_ârias tecnQlogias de energéticos
de que dispunha. Na realidade, Sr. Presi_dellte e Srs. Senadores, ~ta foi
uma política muito impórtai1te para o Brasil e o próprio
Ministério das Relações_ Exterj!Jr~s considera~ a que, na
América Central e Caribe, o setor de maior presença do
Brasil era daqueles assuntos afetos ao Mini-stério das Minas· e Energia.
Foi a exportação da tecriologia do álcool, a implantação das usinas a álcool, na Amêrica Central e no-Cadbe, a tecnologia do carvão mineral, as pesquisas de carvão mineral, que levaram depois r;stes países contratarem serviços da Comp3nhia de Pesquisas de Recursos
Minerais, que estava com um grave pro_blema de ociosidade do~_~eus g~ólogos.
Na realidade era uma política de e.l'portação de competência. Em seguida, demos um passo a mais, e procuramos, na Organização Latino-americana de Energia,
colocar em um -sistema de computadores todas as licitações_ do setor energético àOS. vários~pa:ís.bs da AmÚica
Lat~na, para que os noS"S'ôspaíses ·e as nos;sas indústrias-tivessem acesso a essas liiform3ções e Pudessem, no futuro, ter prioridade, para expo_rtação de nossos equipa-- mentos e dos nossos serviços de engenharia.
Creio, Srs_. Senadores, -qUe foi um trabalho muito importante realizado através_ da Organização Latinoamericana de Energia. Para coordenar este assunto foi
criado um comitê;. o Comité Central Coordenador, e o
Brasil, Venezuela e México tinham presença constante
nesse Comitê. Por mais de três anos fui reeleito um dos
integrantes desse Comitê composto de 6 M!nistros, que
coordenavam a política energética-dã América Latina.
Ao se aproximar o final do período de minha administração, em reconhecimento ao trabalho feito_ pelo ,Brasil
na Organização Latirio-ari:lerlcana de Energia, os 26 Ministros porque agora a Argentina, o único pais fora da
OLADE_que tinha_ problemas de divergência com oBrasil, em função do aproveitamento dos recursos hídricos
nas fronteiras entre os dois países, essas divergências foram também suplantadas, com o tratado assinado entre
Brasil, Argentina e Paraguai.
O SR. PRESIDENtE (JOSé- Fragelli. Faz soar a ca-mpainha.)
·
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O SR. CESAR CALS- Estou terminando, Sl-.-PfesiM

dente. Os 26 Mínistros da América Latina ete,iefain~ por
unanimidade -

votos unitários como os de Cuba, Bra-

sil, países da América Cent~al, Haiti; totalizariâ.0:.26~'i·~~
nistros- o Ministro brasHeiro-Como Secretàrio EXecutivo da Orga_nização Latino-~m-ericana de Energia,_

Ora, a América-Latina todã confia no BrasiL E é rie-

cessãrio, portanto- é esse o apelo que faço ao P~eside~~
te José Sarncy- que Sua Exc.etencia 1 com os Mi~istros
de Relações Exteriores e o de Minas e Energia,_ encontre
uma solução para conseguir recolher as cotas nltanceí~a_s
da "OLADE, párque entendo que ()Bras(! não põde Se
d.ar ao luxa de perder uma posição que foTcOnCiilistaO:a
depois de seiS anOs de trabalhO -ãrdli9; expOrt"andÕ cOmpetência, exportandO nossa tecnologiâ, coit1- o protesto
dos paíSes in-dustrializado&, como Es.tados Unidos e Ca-nadá, o protesto das organizaçà_es mundiais, porque_estávamos áiarido umLl competência laiino-americarii.
Sr. Presidente e Srs. Senadores,- ao registr-ar ·com lfi"'als
detalhes essa posição conquistàda pelo Brasil, tenf:to a "esperan_ça __d_e_ que o assunt'?_serã levado ?O_ Pr~si9ente e ele·
haverá cõm sua Vís-ào de eStadista, de -encontrar uffia soluçllo~_-potque é:Jsso q_ue _e_Spefam··as paíseS dessa área
continental.
_ _ __
·
Era isso o q-ue- eu tínha a diúr. (Muito bem!)

O SR. PllE-SID~NTE- (José. Fragelli) _:Concedo a
palavra ao nobre Senador _José Lins.

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE Â l{.f;VISÃO DO QQA1/0R.
SERÁ PUBLICADO POSTEJUORMENTE.

O SR. PRESiúENTI: "(Josê- Ffi:tgeHlf~ C:OnCCdo -a
palavra ao nobre Senador JamH Haddad, como Lider do

PSB.
O SR. JAMIL HADDÃD (PSB"-:....._ RJ. t:õmo-Lí~er,
pronuncia o seguinte disc"ur~Q. Sem revisão do 9radQr.)
- Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
Peço a atenção dos nobres Líderes do PFL, do PM DB
e do PDS-nestUCaSa:-para· um irt{go pUblicado hoje no
Cõrreio Braziliense, por um jornalista por todos nós _respeitado pela suã c~cdibil!dad~, _que _é TarCíSiá Holin~a~Farii a leitUra para que<:onstc dos Anais desta Casa.
Diz o seguinte, o artigo;
-- -

tadura fazia _atravês de atQS ªrºJtrª-rlos, hoj~_cjúerellJ~
Violãi- a legislaç[Ointroduzindo a violê_ncia dentro
dapr-Opria lei. Esta jei po:<ferá ser juridicamente de;
-· f'enSávd: mas .é ineg-a~elititfnte ~_iníqua:""

Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, congratulo-me com o
artígo do jornalista TarCísio Holanda, que todos conhecem. nesta Casa, por sua isenção, e que corresponde em
género;númeio e gr-aU com os pionunciamentos que tenho proferido nesta Casa.
Quero-de_clarar que se não houve um acordo das lideranças, um acordo, um auto-acordo e de alto nível, obstruirei esta matéria, porque para nós a Lei_ Falcão é melhor do que essa legislação que _está nos sendo iinposta.
Porque esta que estão querendo nos impor é a Lei Falcão
com jur_os e corre_ção monetária que, me parece, foi con_gel:i.da pelo Gov_erno Federal.
Sr. Presidt.'Ute, Srs. Senadores, dentro d_esse critério da
proporcionalidade, uma das emendas que apresentarei
para _obstrução diz respeito ãs eleições no D_istrito Federal. Até hoje não se _realizaram, no Distrito Federal, as
eleições. A emenda diz o seguinte:
Emenda (aditiva)
Acrescente-se onde convier:
Nas eleições que se realizarem no Distrito
F~çleral, no dia 15 de novembr:o de 1~8_6, o horário
_g~at!JiJq se;râ_ distri9J.iído em frações iguais entre os
Par.Lidos ou Coligações que concorrerem ao pleito."

-Justificação
Em Brasília, realiza-se, pela primeira vez, eleição para
sua representaç~o no Congresso Nacional. Assim, não é
l_Qgjco _gue, em _matéria de propaganda gratuita pelo rádio e pela televisão, se a dote o mesmo parâmetro seguido
para <JS._dema_is unidades da Federação~
~or que_assegurar mais tempo a um Partido da_ Capital
em relação a outro, se no Distrito Federal não· existem
ain..da a.s billlcadas?
Aqui, em Brasília, vai ocorrer o início da vida política
_ locaL Entãq, o _marco dev!!_s~_r_a absoluta igual-dade na
co_mpetiçào entre as agremiações concorrentes.
Pe"rmlte V." É:Ú

llul- apâ.rte,

ANTIDEMOCRACIA
As lideranças dos grandes partidos não-estão à
altura do momento_ histórico que vivemos, quando
procuram adotar uma posição de intolerância em
relação aos pequenos e novos partidos, no que diz
respeito à distribuição do _horário gratuito no rádio
e na televisão para os 60 días que _antecederão ao
pleito de 15 _de novembro. _
_ _
_.
O Brasil marcha para concretizar o -passo mais
importante no projeto d_e redeffiocratização, que é a
Assembléia Nacional Constitllinte, __ e__os grandes
partidos- como o PMDB, PFL e PDS- adotam
uma postura pouco democrática_quando procuram
desesperadamente garantir a (lãrte''do leão pa~<!- eles
próprios, enquanto negam aos pequenos a oportunidade de levarem suas mensagens ao eleitorado nacional.
A maioria dos vinte·e tantospartidÕs nã·Õ-teve
ainda a oportunidade de transmitir à oPinião pÚblica nacional as suas mensagens, !J.ma_ vez que as siglas não foram submetldas a quãlquer teste eleitoral. E o que querem fazer os grandes partidos? Esmagar os pequenos, a pretexto de distiib Wr o hõrário proporcionalfuente-ao tamanho
cada bancada.
Querem ampliar desesperadamente a base social
à custa de artifícios, cOino o fazia o~re&iirietni!Hir,
para favorecer a sua condenada ARENA- depois
PDS~ .O PMDB, que vivia a combater os casuísmos
do regime militar, hoje procura fazer o mesmo em
proveito próprio e em detrimento da evolução do
projeto Uemocr1i.tico-. Afinal de_contas, que- demOcracia é esta que nega aos novos a oportunidade de
dialogar com o povo?
_ __ _ __
São 60 diUs de propaganda eleitOral. PorqUe não
dar a oportunidade de falar quatro partidos-por-dia,
cada um usando meia hora? l~to s_i':ll.J--s,er:_ia uwâ. fórmula democrática e não aquela que os_grandes q_~_
rem aplicar para punir os pequen'os-partídos. A dr-

-ac

Ó SI{.,J_A.~-fiL HADpAD- Agradeço o aparte de V.

Ex·-e sei que V.
sa,

p~ra

Ex• é um daqueles que lutará, nesta Cacyi!ar que esta manobra antidemoc_r6tica possa

sair do Seflado Federal.
Qu~ria d.eixar, Sr. Presidente, nes.te momento, transcrito nos Anais desta Casa o artigo que acabei de ler do
Jornalista Tarciso Holanda.
.Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

o" SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL- GO. Pronuncia o Seguinte 'discurso. Sem revisão do orador.) _-s-r.--Presidente, Srs. Senadores:O:a_ndo cU~so tio nlodl~mo do momento, Sr. Presidente, que ·é ser _a -favor da reforma agrária - todo mundo
quer sempre ser a favor, mas poucos talvez têm se-dado
ao tr~balho _de _perguntar_ se ef~tivamente queremos
realizá-la - ainda há pouco, aparteando o nobre Senador Cid Sampaio, eu demonstrava que, desde 1964:-o
grande"inS!runierlto votado na _Lei ComPlementar no EstatUto da Terra, a grande alavanca propulsora para comíriar a_qudes que detêm terra como reserva de ·valor,
tCrras ociosa_s, delas procurarem se desfazer o maís rapidamente posSível, em face da tributação progressiv~.
votada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo EXecutivo desde 1964.
Mas, como de resto, nesse infiridável corolário deletras mortas, que é o produto do Poder Legislativo neste
Pais, o certo é, Sr. Presidente, que a orquestração e o realejo, esse infatigável e cansativo realejo que está, a essa
altura, intranqUilizando os que teimam em produzir,
neste País, nas ativi~des agropecuárias. Est'a orquestrru;:ão, no crescendo que já atingiu, atingiu até mesmo a
consciência ínfantil. N5o tenho dúvida, Sr. Presidente,
que_qualqU.er criança pesquisada, qualquer criança, hoje,
no Brasil, se consultada, sem dúvida alguma, se prçmun·
ciarrl a (ãvor da ·refofma agrária. MaS.Continuo perguntando: queremos realizá-la, Sr. Presidente? Que pretendêssemos realizá-la, sem dúvida alguma, examinaríamos
os pressupostos para !i__sua_ ímplantaçã_o efetiva._ In<!a~
garíamos. por eXemplo, se o PodC:r ExecutiVõ conforme
estatui e estabelece o Estatuto da Terra, ao definir ãS
chamadas áreas prioritárias, se hõuve- Uril-Oinlensioni~
me h to do quantO de títUlos da reforma agrária, de obrigãÇOes- a- sefein einitidas- pelo Poder EXecutiVo e -se- o
Con_gfesso NaCiOiüil já autõrlzóü ã emissão desses títu:
los, porque o Governo não poderá fazê-lo sem a prévia
autorização do Congresso Nacional.
.
Deflunciei, Sr. Presidente, venho fazendo insistente..
mente desde que aqui cheguei na Câmara dos Deputados
e, a partir de 71, aqui no Senado, reiteradamente odescaso para com a arrecadação. Venho demonstrando
através dos anos como se tem premiado o sonegador,
como se tem estimulado o espertalhão que aqui no Brasil, pelas leis, st:ria enquadrado_como um criminos·o, mas
tal a -nossa fo-rmaç.ão, tal o nosso nível de educação que
quem sonega imposto neste País não é um ladrão, mas
sim_ um vivo, um esperto, Nào é só aceito socialmente,
mas como até elogiado aquele que consegue ludibriar o
Erário.
No caso particular o Imposto Territorial Rural Sr.
President{!, demonstrei à sociedade, a forma mais que
criminosa _com que tiem agido o INCRA no curso dos
tempos e, espechlimente, a partir de 1964, ao ponto de
constatarmos que ironicamente, Sr. Presidente, no caso
dõ Imposto Territorial Rural na lista das vinie e Seis unidades os dez melhores e maiores contribuintes são exalamente os E.stados--Nordesúnos, os mais flagelados pela
seca. E o dédmo oitavo colocado na hierarquia dos
maus_pagadores está exatamente a famos~ loçomotiva,_ o
grande Estado de São Paulo que tem, inequivocamente, a mais desenvolvida agropecuária deste País.

e
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O Sr. Jaison Barretõ_ riÕbie Senador?
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O SR._JAMIL HADOAD- Sr. Presidente, Ses, Senadoc.es, concedo, com mUlta sâ.tisfação, o aparte ao ·nobre
Líde:r do PDT, Senador Jah>on Barreto.
O Sr. Jaison Bar-reto- -Senador Jamil Haddad, tem

V. Ex• razão em alertar esta Casa_ quanto às atitudes que
se _v~~_a:d?tando, nesses últÍIJlOS meses, .no __Paf$· .ToQos
reipeil:affioS os corrlpanheiros que aqUI estã.Ô Senadores,
rflas se_ há junto à opinião pública uma coisa muitO ci.ãia
ê a de que esta Càsa, b senãdo dã -República, está se
tra:nsfo_!mando no centro de reação à_s mudanç_a,s necesSárias -rieSte-Pais. Aí está o exemplo lamentável dessas
candidaturas natas, essa restrição,_ essa imE_ossíbilidade
de se acabar com o instituto da sublegenda_e- agorã ess~
esforço~ que ê tfm deserviço ao País, de~ iriipOssibiJitáf
que a ?Pinião l_}ública se iiiforme arespeíco das correri~
polític.""tsQue quere!n fazer·v-aler, pelo menos-as SUas reinvidicações para que tenhamos ~ma Constituinte à altura
·do- m-omento grave que a Nação atravessa. Pois ê exatamente desta Casa, que já teve um outro respeíto da opinião pública, que estão partindo essas atitudes num momentO sério ein que a Nação se debate em uma crise muito séria. É aqui tarilbé-m o ceniro da reação contra a r.>
forma agrária no Paí"s, e lamento que este Senado seapequ_ene no momento em que a Nação toda, convulsa, procura uma saída para todos e não para aqueles que se
a-p-Ci?iSaram, vamos adffiifi(, com -muífa esperteZa, dó poder. De modo que, eu me solidarizo com o seu pronunciamento e alerto de que Co~stituinte; com essa divisão
de horário é uma farsa, é uma mentira e precisa ser denunéiada por todos os democratas . .Ou se possibilita Um
miriimó de acesso aos meios de comunicação, às corrent~s de opiniã-o política..neste País, ou essã Consti~uinte
que já esfá ~esc~racterizada, p_orciue ·d~_ Cori~_tituinr~ nã~
tem --nact<J:- com-o Assembléia Nacíõnal ConstitUTnte, -e
milis úina Constituinte co·ngressual, vai acabar fruStran'd9 ~~~~a ~ez a,opi~Ião e.~~lic~<test~.r~i~L agra.van~ç>
ã~t1se que estã ai surda e que Sóos cegos e os surdos na o
querem O'uvir.
-

O Sr. Jaison Barreto-- Permite V. Ex' um aparte, Senador?
O .SR.
zer.

BE~EDITQ

FERREIRA -

Com muito pra-

o sr; Jaison Barreto- É sô Para aduzir. V. Ex' es_tâdemonstrando as mazelas do modelo. Podem incluir
tranQuíiarne~te, P~rqÜe_ o atuat escândãlo d_a ~O_t~-a- d~
V<JlÕrl!s~ OfiCie o Governo, através de ministros, através
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de Assessores força a desestabilização do merçado, que
não pretendo defender, porque estão lá concentrados QS
grandes espertalhões da República, mas que por circus-

tância df:poiS--do-Pacote levou a milhares de pequenos investimentos_ a se deslocarem para uma atividade aparentemente decente desse modelo__capitaUsta. Mas é público
e notório, e é pr-ecis() denunciar e.ssas .IJ!anobras de grupos interesseiros que-estão desest~bi!iiando ~ bo_lsa, provocando prejuízos gravíssimos, enormes, a milhões de
pequenos investidores t{ue estãO lá, a desloCar as suas
economias. :t: apenas um adenda a mais à denúncia _das
mazelas que andam ocorrendo neste País.

O SR. BENEDilO FERREIRA-~ ê verdade>_nobre
Senãdor... ·

·

O Sr. Carlos Chiarem --·Perinite V. Ex~ um- aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA com prazer, ·o ap:irte de V. Ex~

J>ols nãi> OÚço,
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pública é tributado, porque um País que tem uma estrutura tributâiia _como a nossa, é desnecessário que me
alongue ao lembrar os Srs. Senadores que com o sistema
que aí está, ao a.dquirtr qualquer bem de consumo, o dependente .da caridade pública paga ICM e paga mais das
--vezes IE.I, e além da parafernalha de impostos indire.tos
os chamados pa~afiscais que incide.também sobre. o consumo.

_Õ SR~ PRESID~NTE (José Frage!Ú)·=. Peço a
que conclua o seu pronunciamento.

V, E~'

_ O SR • .BENE:OITÜ FERREIRA- Sr. Présídente, caminho para o término, mãs pedii-iã a V. Ex~ que foSse um
poUco condescendente, potque realmente eu não disse
aJrida l!."que.vfm ~ tdbumi. Estou da maneira prolixa que
-v. Ex• bem conhece, tenta_!ldo recolher !JS_ apartes, para
inseri-los no contexto do meu o~jetiv~ ·nesta: ii_iOuna.
Mas e.u.dizia, Sr. Presídente, Que nós aqui nesta Casa,
como de resto o Legislativo de. um modo geral no País,
preocupamo-nos muito pouco com o suor do nc1sso con~
tribuinte. Ora,_ não tell}_ cabimento, Sr. Presidente, um
bã"nco como o BAN ERJ patrOcinar programas nacionais
quando ele não ·é um banco a nível_nadoO.al. Mas não
o=-· oçorre i.s.~o só_ çom o BANERJ. Se formos olhar, essa
malversa.ção do dinheiro"público, infelizmeilte, é um
-nõTneriá-ii3.CíOOOI: Sr. Presidente. Não teflho dúvída -algr.úna que S. CX•.o:SC:nàdor Chiarei!Í cOlocoU bem, a propósito, o caso d9 B~N_ERJ, ri:tas se fQrmos examlriai'.-a
níVel nacional, o dinheiro do contribuinte, através dessas
famigeradas ·estatais, está a cada dia e cada vez mais sen-:
·do jogado na lata de lixo.

O Sr. Carlos Chfarelli -Apenas para dizer Que; à luzdeste último comentário feit?, eu- diria Que _nada_ neste
Pais alcança os índices fantáSticos em- mitêrias dé quo-cientes de mazelas, desrespeito às normas legais, descompromisso com a verdade, desajuste admiriístrãtivo; comO
o Estado do Rio di Janeirõ que é·o parâmetro rlacional
da falta de organização, sobretudo do gasto fantástico
que se faz com-o dinheiro público, atr.avés da inserção de
pãgirias e páginas de jornal, piraque o mais novo Cícero
dos tempos atuais o homem que escreve as cartas aos carioCas e aos brasHeiros, naquela trágica Iiguagem, com
defeitos básicos de gramática e ·de estilo -e que até boje
não aprendeu, porque é um escritor à procura d~ idéías,
~~o
JaiS(m-Barr~t~-- Permite
o apart,e?
continue dand_o explicações do que não faz ou tentante
justificar o.que·fas- mal, 8.iraVfs da demãgogia que·nós,
~O S!l.._BENEI!ITO FERREIRA- Ouço V.
gaúchos, .já escorraçamos- Pelo voto", há m_uito __!empo,
mas que, infelizmente, conseguiu iludir, transítOriamenSr. Jaison
-·senador Benedito Ferreira,
te, o ·eleitorado do Rio de Janeiro. E, por falar em
dei Q .aparte a V~ Ex• _não procurando personalizar e
problema financeiro, ê bom que a gente consiga explicar
mantendo o debate a nível dos fatos. Mas é evidente que
o nobre Líder da Frente Liberal não poderia deixar de
como é que um banco que não tem filiais em vários Estados do País e, por exemplo, lá no Rio Grande_ do Sul,
tentar mistura.r _QS c_ortlportamentos porque outra.çoisa
tem três "filiaís,· fãi pr0Pa8arída- dü.riá em-rádioS;-sObrenão lhe_çabe. Defender Ocomportamento do seu Partido
tudo em antevésperas eleltOrals, fálando ·em noffie de
~ invi~vel. A Nação toda sabe como a Frente Liberal estã
sendo constituída através dos mecamsmos de poder do
Governador do Estado ao qual esse Banco pertence, em
Goveino, com verbas, repasses, compra e ahc1amento de
lugares que·estão,-pelo menos 90-0 q:Úilô_metros de çlistânpe_rsona_gens neste _País. D~ modo que a· que lhe resta é
cia da agência mais Pr6Xlma do Banco.
tentar, então, igualar as coisas no mesmo nível de imoraÉ um fenômeno fantástico de US<l indevido.-da rD.elverlidade pública, par? _qu~_ninguêm tenlfa_p.oSsi.bilidade çle
sação das verbas públicas. E. bom que se registre esse
fazer oposição neste PaiS. Nã() sou adv.pg_açlo do Goverproblema à luz "das mazelas para até que se faça um estudo e uma inveStigação cient.Jlrca dO índice que esS,e falo -- nàdor Üonel Brizola. Gqstaria de_an.alisai' esse probie-m_a rlo ~AN ERJ. Sei.~ _qll~ é_ u~ gqyer.Lta.clo.r. sitisQg, c_om
alcru;ou. e "da capacidade interestadual
migração da
· proticas Conhecida.s nesses Óltimos ~nos de cerceamento
mazela que vai no cortejo -do J?róprío- murar dessa Iinila
=-i!Í está a prOteúlção do probiemã dos royalties,- aí está
demagóg'icã pój:m1aresca~.o problema da rolagem da dívida, mas não cabe no disO SR. BENEDITO FERRÉIRA-::- v. Êx•iêm mi~o,
-curso de V. Ex• Mas o que quero afirm-ar é que esses fanobre Senador Orlas ~ChjãreUL-Ma-s·;i verdade é. q"ue
JosnãQ podem passar dentro de um Governo que s.e diz
ainda há- pouco- o Senador Jamil H~ddad adjetivav3. a
-novo, no senHdo çi_e_mydança de prátiça políticat. sob
proposta que ~ramita nesta Ca~_a·s_õbpia p3.rfilh-a dos-hopeila.de a fruStraqão popular, de milhões. de pessoaSc- e
rários de propaganda, e com seu véi"bo cadente S. Ex',
_ eu não estava entre elas- que acreditaram na possibilicoadjuvado p·elo nobre Senador catarinense, · col"ocou
dade de .um governo de transição, çlemoc_rático, ·em que
que o que se propõe é pior do que a lei_ Fa_(cão. Aliás, é
as- coisas passassem a· correr melhor, acabem por jogar
moda no brasil fazer bonito com o dlnheúo doS ouíros.
na. convulsão e no inconformismo. :t: com esse_ sentido
~moda, vez que ninguém ãt.eD.tOu cjÚantO-custa isso para
que dei o aparte a. V. Ex~, na certç:za de q1:1e a su.a denúnos proprietários das emissoras de televisão e de rádio facia é.válida, de que a sua reivindicaçàq, no que diz reszer propaganda gratuita. E impede-lhe, como impede
peito ao atendimento do homem do campo, é real, e que
aos abastudos, g?-star o seu dinheiro._ Mas n_inguém ilqui
.o problema da reforma agrária não pode mais c·aber apese preocupou, nobre Senad.or Carlos Chiarelli, de coibir
nas numa discussão técnica. Ela é de uma decisão polífíabuso. como esse que V. Ex~ t_raz à CÇ)Iaçã<?, que é a proca; ou o Governo assume de fatO ·uma postura capaz de
paganda com _o dinheiro do -cqntri~-u~pte.. t=: teq_ivel que
-tranqilifizar Os gue detêm legitímamt;:;!lte a posse da terra
estejamos aqui... e·'"ãqueles. milhões de brasileiros marginaliza_dos e sem
possibilidade de sobrevivência, de maneira cqr.teta, ou o
O.Sr. Jaison DarretO·-.l'ermitC V~ EX' um lipat-te?
País vai contiriuar nesses sobressaltas que estãÔ demonstrando debilidade por parte do Governo, fundamental~
O SR. BENEDITO FERREIRA-· Darei o aparte a
mente. _É exatamente_.na terra do Senhor Presidente .da
V. Ex•, com muito· prazer, mas gostaria de faz.er essas coRepública, José Sarney, onde a erupção começa com locações, porque, senão·vai ocorre:r comigo aquilo que
maior violência, com sucessivos crimes, a demonstrar
ocorreu ainda há pouco com relação a V. Ex' Recolho,
que-Vai rilal a República e vai mal o Governo, se não facom muita alegria, os apartes, por que vêm enrique-cer a
lar.corn honestidade à Nação de que a reforma agrãria ~
nossa modes.ta fala.
uma impo~ição da consciência nacional e que ela deve
Mas eu dizia, por que não? Por que não? Já que, estaser praticada e exercida acima de. paixões e de interesses
mos tão preocupados em partilhar as -coisas de terceiros
_fie p_otítíCOS d~quern quer que seja.
isto acontecer, a
como é o_caso do horário gratuit~ nas televisões, nos rádios- horários nobres- por quê não nos pr~ocupamos
Nação toda apl.audirá o Presiçl.en!e da República; se ctmtrn_U~ n~<t. posição débil de estimular por um lado,
com o dinheiro do contribuinte, do suado contribuinte
brasileiro .e de modo especial à pessoa fisica;-nesie P<iís,
aj~~ da Imprensa, a tese de que ela é nece$âria à .r.eforma agrãria, mas na prática inViabilizâ-la pela de6Tlicujo sistema .tributário até aquele que vive da caridade

re-

daQe com que trata o ranço autoritário e direitista dos
que detêm as grandes extensões de_ terra D'? País,
n-ós vamos viver momentos muito difíceis. Foi com esse
intuito que dei o m-eu aparte; porque quanto ao acicate
do nobre Líder, gaúcho também, como o Sr: Brizola, será asSünto" para discUtirmos. effi-outrã oportunidade.

~o"?ens

O Sr. CarlosQJiarélii ~Permite V. Ex' um apartC?

_O SR. BENEDITO FERRElRA - Darei o aparte a
V. Ex~ em seguida. Preciso, antes, colocar em_termQ_s o
aparte de S. Ex~ Ao que me consta, ninguém acusó"u o
nobre Senador de ter:_deixado o PMDB e ter sido aliciacfõ._pClo Governador Leonel Brizola, via vantagens ou
coisas semelhantes, quando V. Ex' deixou o seu Partido
de origem e 1i1io~-se ao PDT. Mas S. Ex' se permitiu ao
luxo de insufta"r tOdOS aqueles que ingressaram na Frente
Liberal, porque_fqram aliciados. Pediría'a V. Ex~· queretírasSe do seu aparte eSta expressão, porque profundamente injusta e infeliz. Não cabe a V. Ex'- V. Ex• não
tem essa autoridude, nlnguêm lhe outorgou, nesta Casa,
-a nenhuni dos nossos ilustres pares, por mais renomados
e competente.<;, esse tipo de autoridade- s.er o censor do
tompOrtamento'e da atitude política de cada um de nós.
--peço·a· V. Ex~- uma vez que dono-do diScurso....:.....· que
mê permita s·olicitar à Mesa que retire este período do
aParte de V.. Ex•, porque ele é altamertte insultuoso a
""SêtiS colegas. Nesta Cãsa, tenho certeza, nenhum censurou V. Ex~ por ter deiXado o seu Partido de origem e ter
ido para o PDT.
· - -0 Sr. Jaison.Barreto- Se V. Ex~ me permite, atê parã
que não conste a necessidade de retirar qualquer alegação minha, cedo à proposta de VL Ex' no sentido de
qUe nào deva generalizar. Agora, de que a prãtica da
Frente Liberal, comprovadamente, tem sido essa; em especial no meu Estado, é fácil comprová-la de que·maneira a Frerte Liberai, através do seu então Presidente, Senador Jorge Bornhausen ...

v. Ex"

sr.

-Ex•

o

Barreto

O SR. BENEDITO" FERR_EIRt\ _--:-_Nobre Senador, se
f{lssemos 4escer a' esses detalhes, chegaríamos ao R"iO de
Janeiro para veri_ficarmos quC os Deputados do PDS foram aliciados pelo Governador de V. Ex•
O Sr. Carlos Chiarellíte?

Permite~me

V.

Ex~

um apar-

O Sr. Jai;,~ Barreio·_:_ V. Éx•
de convir que t~ago
exemplos práticos e claros de prefeitos que foram alicia-dos e de.outras fii;"úras não ilustres.-..

nã

de

se
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O SR. BENEDITo· FERREIRA- Se. fôssemos colocar nestes termOs, ...
-- o'Sr:·JaJs~n
v_. Ex~ sabe-qUe não se trata de
nenhum fato que piovoque repercussãO, porque·ê público e n..otório_·que.a prática da Fren_te liberal tem sido es-sa, aliás, dentro do seu ideáfio deddidamente que repr~
s~nte_ jnt~reSsçs. ai_~~ hoinogêneos. Nós to~os recon-9-ecemôS. o·dTre~to (rue tem."um·a determinada corrente política
de se orgal]izár. Agora, que a prática é "essa, é um.ã verda~e incontestável, ,não .incluindo, é yerdade, pessoas de
bem que, enterid~, estão lá na Frente Liberal, acreditando ainda que isso possa ser um Partido.capaz de prestar
serviços ao País.

aa;.;etO'-

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Comun.i<:o a
Ex• que o seu tempo está esgotado, e peço que conclua
o seu pronunciamentO. --

S~

sr.

o
-Carlos _Cbiarelli- lJrO aparte anti-regiment3.1,
inad,equado, impertin"entf:, injusto e inverídico. Só isso. E
funtás.tico~ nohre-Sen3.dO.r BeneditQ Ferreira, ouvir cer. t~s__coisas. as~it"!l: o g.ov€;r_(IO vai mal. Isso é dito pela Liderança, aq~i na _Casa, de um partidinho. qUe não representa a mais ffiínlma expressão percentual do eleitorado
brasileiro. E isso .v_ai contra a opinião de 92%.

-

O Sr. Jilison Bart"eto- É o Governo da Guanabara e
a Prefeitura __do seu Estado. Não ofendo os gaúchos de
Porlo Alegre.
O SÍ-~_ Cai:I~ ciJiareiÍi -. Mas perderam nos outros
230 municípios~
. ..
..
ls~,;o__vài cOntra a oPinião de 92o/a._dos brasileiros. Ê o
tipo daquela postura de Joãozinho de passo certo. Noventa e dois por cento dos brasileiros acham que o Presi-:-:-dente Jqs.é Sarn~Y. ~ um homem .capaz e competente, e
que o Governo vai bem.
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O Sr. Jaison Barreto- Conhecemos essas estatísticas.

O Sr. Carlos Chiarelli- Agora, o. cacique-que nós exportamos por incompetência, inadequação, anacronis-mo,_despreparo e autoritarismo, do Rio Gra_nd~ dq Sul,
corrido pelo voto popular, e que o Rio de Janeiro, por um engano e uma dlstraçào elegeu por uma minoria relatlva~-eSte diz o contráiio. E alguns- e fico peiisando que
nem todos de má fé, até. por inocê-rlc_ia, despreparo, desinformaçã_o ~ acreditarri. E me dá urri·a peila Cffsso; Senador Benedito Ferreira...
-0 Sr. Jaison Barreto- Ê o discurso da ARENA e do
PDS redivivo na Frente LiberaL Não mudaram em nada.

.-e

-pessoas da idoneidade de Aurelian-o Chaves,· de Mãrco
· Maciel, do ilustre Senador vitorioso na eleição-de 1982,
_:d~ Santa Catarina, pelo voto do povo~ O Sen:idor Jorge
Bornhausen e hoje Ministro de Estado. Eu não ouço e
nem nunca ouvi de quem quer que seja ter qualquer tipo
de possibilidade uma acusaÇão coricreta. Ago-ra essas
alirmativas vãs, generalizadas, demagógicas -_e eu diria
que entre o pueril e o pecaminoso feita contra-as·pessoas
em geral e contra o partido, isto demonstra pelo menos
inse:nsatez- eu as repudio, e as rejeitO em nome-da seriedade_ dÔ processo polí!icO brasHein_J. Acúsa-se quãndo
se tem condições de acusar. Agora, quando se tem despeitO, quando se 'leque um projeto pOlitico é bem sucedjQ_o, quando há pessoas e exito'sas que recebem o respal- -d(i- POPUlar, entãO, se lançaã- ac~S<tção 'di.,.cei-ta rorina
prOdutO de um certa desagrado, de uma certa_S:ítuação
de_malque político:

O Sr. Carlos Ch13.relli ---.. ver---as pessoas f:ngãnadas, e sobre_tudo de ver as pessoas in~egrat~,do um Partid_o
que não tem Líder, que não tem Presidente, só tein PaQ_SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
trão, cacique, tutor, morubixãba, que decide- como es·cahlpainha.)- NOhreSenador, peço a V. Ex~ que encertá fazendO no Rio Grande do Sul -marcar uma pi"évia,
·r€'o ·seú_"t,rõnundamento.
·
e S. Ex•, disse: "não tem prévia", VOltaram atrâs e disseram: "não tem prévia". Marcaram uma convenção~ Ele
O SR. BENEDITO FERREIRA- Mas, Sr. Presidendisse: "não tem c_onvenção. Tem que adiar":·-~Eles, entãp,
te, a causa _sem dúvida alguma, tem raízes antigas. _Es_se
pobres, ordeiramente, subordinados, submiss.O~:, ..... Cfá
-emaranhado partidário que _aí está. em que pese o_ estanto pesar em nós ver um quadro desses~ E ainda Talar
forço das figuras mais eminentes da República, ainda
que o Brasil vai mal, que_o Governo vai mal. isso_é__c::on-_ __ não conseguiu ter a coisa em termos, seja programático,
trustar com a vontade e a manifestação da opinião públi.seja ideológico. E essa colcha de retalhos, sabe V, Ex•,
ca! São as praÇas, as ruas, o povo,· as -pesqu1Sã.s, -é iSso
__Sr;. eresid~ote, sªbe a C~a. tem SUU:S _taízes arr~ga,d!).~_na
que está acontecendo.
- própria evotuçào político-económica do País. Lembro a
__ Casut por exempto, Sr. P.residente:, já_que:o nosso tema é
O Sr. Jaison Barreto- Y. Ex• viu ontem o povo nos
corre-dores_ do Congresso Nacional, e as grades_ que yãa __de reforma agrária, que guando_aqui che_&<?L!: Martim
Afonso de Souza, _em 153-2, portando uma Carta Régia
colocar em frente ao Palácio do Planalto.
que lhe autorizava a fazer outorga de glebas de terra
O Sr. CarlOS Cliiarclli-::........ O Brasíl só vai má! àtravés
par~_ague_le..~ _que, as_deseja,sse!l!, tal e ~~m;:th_o in~ig_nifi
das poucas ímagcns ínterpretativaS ... _NãO "fíqUe- perturcante 6 númáõ dos qUe pretendiam terras pará cultivar,
bado, Sénador Jaisoil Barreto.
·Sr~ Presidente, que dividindo entre aqueles que com ele
vieram, Martim AfOnso teTmino"U dando SQ.Iéguas de
O Sr. Jaison Barreto- Não tenho razões para pertur-_testada,. léguas de sesmaria- que_sabe_V. Ex.•__são 6.600
bação al_guffiu.
metros de teStada no Atlântico. Olebas essas que iam até
O SR. PRESIDENTE (José Fnigelli. Fazendo .soar .as
a--chamada linha imagináríã de Tordesilhas, no caso_ 330
campainhas.)~ A Presidência solicíta ao nobre Senador
km de frente p·or até I ,500 km de profundidade.
Benedito Ferreira que não permita lnais apartes em seu
discurso.
-~QSR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Soticíto -ã. V.
Ex~. pois temos que passar à Ordem do Dia, que conclua
O Sr. CarlOs Clliarclli - Ouça: as verdades doem.
o_ seu pronunciamento.
Elas são contundentes. Há que se ouvir com calma, com
tranqUilidade.
O .SR. BENED~TO FERREIRA- Eu só gostaria que
V. Ex• me concedesse mais alguns minutos, até porque
O Sr. Jaison Barreto- Não tenho pecado antes e nem
não diSSe a que eu vim, tã.l a generosídade dos meus coledepois da Nova República, Senador Carlos Chiarelli, ao
gas aparteantes, enriquecendo o meu discurso, -que quero
contrário de _y.- Ex~
-crer-que interrompendo-o-a essa altura, hão de indagar
aqueles que forem ao Diáriõ do Congresso para que veio
O Sr. Carlos _Clliarelli- A felicidade do subaparteano- Senador Benedito Ferreira, nesta manhã, à tribuna.
te~ intromissO nó Regi_men-to -iitde~rdamente e descwnMas, Sr. Presidente, 3 H} imos depois, em 1842, e vinte
pridor da democracia nesta Casa, é que S. Ex~ nãoégaú~
cho. Porque O mõrubixiiba do PDT tem- eSsa Vãi1.1ageJn,
anoS depois da nossa chamada Independência, a verdade
os que não o co-nhecem, às vezes, os seguem. Então, peré que nós trilhamos aqui, vigindo as orden·ações Filipinas
dõo àqueles que, por não o conhecerem são seus liderae; coriS-eq1ientem-ente, o regirõe do m-orgado. Ora-:- Sr:
dos. Se o" conhecessem faziam caril. o nós -o fiir!inOs ·naPre.s_ideiLte, cOiri O reglrrif: de- morgado, sabe V. Ex•, que
Rio Grande do Sul, porque nós, de cabeça absolutamensó herdava o_ primog~nito. Logo,_ ~que1es 330 Km de
te tranqüila, e com o conhecimento da realidade, o fize-____ frente- ao Altântico, até os L500 Km, da -chamada Unhamos exportar. I! mercadoria de exportação. Agora, não é
de Tordesilhas, contirii.tavWTl em divisas, por(jue herdadas melhores. Não-é das melhores. No mercado das reram só os morgad_o_s_~
lações cconômicas in"ternadonaís tem.-dífic(l coloCação.
Pois bem, Sr. Presidente, foi eni. 1842 que Diogo Fe_ijó
Por outro lado, acho que esta história do sitiado no Rio
conseguiu aqui colocar o nosso primeiro Código de Prode Janeiro neni como- figura de retórica vale; O único
i::esso-qyil e,OOnsequentemente, -ã-pa"ffi:f-dali é que as
sítio que há no RiQde J~neiro é o da austeri~ade, o da
propríeaUdes, as herdadas, começaram a ser divididas.
decência, que -está ficando na fronteira da _administ:raçáo
o-Em _1850, Sr. Presidente, a 13_6 anos ciianl.Os a-primetia
estadual. Tenho uma pena enorme e me soiTdaiiZO com a
lei de terras para legitimár as~ posses,~ à Lei il"' 601. Daí,
populução do Rio de Janeiro, que teve essa infelicidade,
porque, Sr. Presidente, chegamos em 1920, com 648 mil
por eng-.:tno, distraÇâo no montento. E um lapso, o ·que
propriedades rurais- neste subcontinente. Mas, em 1980,
vai se fazer! A demagogia tem essa-característica de ter
_Sr. Presidente, chegamos com 5.142.000_ prOpriedades
uma força momentâriea -de induçãO. Hoje,··entào, _Se ·lê
rufais, em 198'5, __com ·6.290.0(Xl'proprieclaâés rurais. Mas
que está Sitiado. Está sitiado por quê? Pela cobrança dos
o que ocorreu, Sr. Presid"ente, nós que tínhamOs 80% da
população Oo nieio rural erri 1920, chegamos em 1980,
débitos que não satisfaz!_ Pela incapacidade -de prestar
contas das verbas públi"cas federaís recebidas! Pela invianuma população de 119 milhões, somente com 35 1nibilidade _de dar continuidade à administração! Ou pelo
_lhões no meio rural. A partir daí, com a perspectiva de
prenúncio de nào_ter capacidade de pagar o funcionalislucro, Sr. Presidente- esse é-ri núcleo, esse é o fulcro da
mo em agosto! Essa .é: que a verdade. Ou pela auditoria
questão -de 80 a 84 estancamos o êxodo rurar; porque
que se c_omeça a fazer do BANERJ, que começa a mosem 1984, paradoxalmente, já tínhamos 38 milhões de hatrar uma purulência mJJito_s:éria! Esse é que é_ o problebittintes nO campo. Não houve só um esiancãmento no
ma, é que o fato concreto da história de estar Se:ndo_sltiaéxodO rural, mas tivemos um crescimentô_efet_iv_o na Po~
do. Esse é o fato. Agora, para não tomar ma.iS'õ_seu tempU!aç~o rlifal, sÍgn'ificando uma proPriidade -rUral para
po: essa históiia -de ficar referindo sobre_o_s antecedentes
. _cada _seis pessoas no campo; de "mamando a caducan- _
· da Frente Liberal, acho que se tem que ter muitp cuidadõ'', é Verdade. Mas já foi uma melhoria subst"ancial, Sr.
do, nobre Sen_a_dar, porque a Frente Liberal signifiCa_
_Presidente, _porque criou-se; neste p'eríodo, a pespecçiva
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de lucro para o esforço daquele que produz no campo.
Daí,- por cjUe, Sr. -Presidente, falar em distribuir terras
como se esse fosse a "varinha de condão" para resolver
os problemas sociais, se me apresenta como um ato, é até
como que inconseqUente; vez que pergunto: onde estâ o
dinheiro" para dar assistênCia ...
O SR. PRESJDENTE(José Fragelli)- Peço a V. Ex.•,
mais uma vez, que conclua seu discurso, pois seu tempo
jã !!St~ eSS:"Otá'do.

.Ó SR. BENEDITO FERREIRA- Estou concluindo
Sr. Presidente,
Mas onde. dar curso a esse modismo, a essa falsa interpretação de que reforma agrãria seria pura e sirilples distribuição de terra, quando não temos recursos ainda? Sabemos que todos o·s g-overnantes, de modo especial nos
últimos vinte. anos, têm colocad_o__ a_ polítiCa agr1cola
como prioridade número um de seus governos. No entanto, se é prioridade número _um, imagine se fosse PriOridade número dois ou número trêst
Logo, não se atende a agropecuãria, porque não se
tem recursos, não se atende os que lá já estão por falta de
recursos.- Onde estão os recursos, Sr. Presidente, para os
-novoS para oS inexperientes? Daí por que, Sr. Presidente,
precisamos realmente refletir muito,_e os_ meios de c_omuniCaçào têln U_ma· pesada responsabilidade neste setor;
porque agitar a bandeira do problema, intranqUilizar os
que tei_rnam em prodl,!zir, tei_mam, esta é,il expressão_correta, porque se temos as vistas voltadas_ para a economia
urbana, porque ê muito mais fácil cortejar o homem urbano do que dar assistência ao produtor rural, é muito
mais-barato, é muito mais político e rende muito mais
eleitoralmente~

Antes, Sr . .Presidente, de intranqililizarmos mais aqueles que_estão na gleba produzindo, convém verificarmos
se temos re-cursos para dar assistência aoS..QUe lã jâ estão
e_ aos novos que pretendemos levar para o campo.
Era_ o _que tinha a dizer, Sr; Presidente. (Muito bem!·
P.<!lmas.._)
~ p SR._PRl:SIDENTit(!osé frageqi) COncedo a pala-vra ào no_fue_-SeniídOf VTrgílio Távora.
~
c

--

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS-CE. Pronuncia
o" segúi nte _dis-cltrsOT--=Sr. Presidente, Srs. Seni:r.dores:

Seremos rãpidos, ao_contrário do nosso antecessor
que se queixava da falta de tempo. Ao contráriO; vainos
di~er ·que temos tempo, até em superabundância.
-No dia de hoje, Sr. Presidente, está passando desapercebido algo _de importante na vida adminí.Strativa des~e
País. Assume o novQ Presidente da PETROBRÁS; Nós
que somos d?- Oposição e que não procuramos assumir
-apenas uma atitude negativista, vàrriOs, em figeiras cOri"sfderações, dizer inicialmente das nossas esperanças que a
saída de Hélío Beltrão, este homem que realmente represe_l!la urri grgtllhO da v_iâa públicá- brasileira, tenha- tido
-pOr-iriofív3çãO aqu-elas -razões apreSentã.Gas- em sua cifta
de renúncia: Razões puramente pessoais_,
Ox.alá, _que -nã.o queiram, conl a saída de Hélio Beltrão,
haver mudanças na política geral cn~rgética do País, na
_ parte dos investimentos da PETR OBRÁ S, que depois de
ümtos anOs Conseguiu aqUela sendo que, maiS díã m-enos
dia I"! os levará a "auto-tmficiência energética. - -- Diz Bhabba, o pioneiro da energia indiana que a mais
cara de todas as energias é aquela d_e que nãQ_dispomos.
-- ii vemOs -a--eXperi'êricia de 1913, no" 1irimetrõ ChOque, depOis·a dÍ! l 979-C-!980, no seiundo, ·quao duro é ficar-Oependendo de um insumo básico Tuii:damental como o
Brasil à época tinha em relação ao petróleo.
Mas, Sr. Presidente,_aníma-nos saber que justamente
vai substituí-lo o homem que há dezesseis anos à frente
de uma entidade, uma empresa pública, tratou da mesma
desde o seu nascimento como se iniciativa privada fosse.
Hoje se mostra o orgulho do Brasil, que é a EMBRAER.
Neste momento, com que satisfação podemos, realmente, dizer-a nós mesmos que de'>·emos nos tranqUilizar,
pelo menos baseado no passado desta figura de que, a
PETROBRAS não será modificada na sua linha mestra
de açào quanto à procura da auto-suficiência em-termoS
de prõdUçào -de petróleo. Mais ainda, Sr.-Presidente,
aflíiiia-nOs a esperança a nós, nordestinos ecearenses, de
_que o Brigadeiro Osires que tanto age na vida pública em
_tc-imos çartesíanos, equacione essa grande aspiração
nõrdestiil-a e cearense que é ii construção da Refinada de

e

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL. (Seção II)

Maíode 1986

Petróleo Regional, em termos absolutamente técnicos e
não políticos,
Para deixi:lr bem caracterizada a nossa posição, no dia
de hoje, a S. Ex~ dirigimos à segi.ilnte"teJex·, coincidente-mente quando outro cearens-e que tantos serviços prestou ao Ceará, o Engenheiro José Edilson de Melo Távora, assume a Diretoria e, ao nlesmo tempo, a responsabilidade do setor de exploração desta Companhia, aquele
mais preocupante, conforme há pouco acabamos de citar. Eis o texto:
n~' 021 22573.
PETROBRÃS

Telex

Exm9 Sr. Brigadeiro Osiris Silva
DD. Presidente PETROBRÃS.
Rio de Janeiro.

Oportun"idàde V. Ex• assume Presidência PETROBRÂS, sedimentam certezas di.nição superior essa
empresa será mantida dentro padrões confiabilidade no
que tange pesquisa e lavra nossas reservas _petrolífera~:
com representante Ceará e preocupãdo Desenvolvimento Social e Económico nordeste solicito-maior interesse
decisão relativa localização nossa regiãO, refinaria petróleo, tendo em vista recomendações ordem mercadológica objetivando minimizar custos- e maximizãr resultados. Junta-se esta circunstância fatores relevantes ordem
social e segurança nacional.
Se observados motivos ordem técnica-e mercado, julgamento final; Ceafá seiâ oPÇão mais víáVel.
Meu Estado pleiteia Uo- s6 -rigor apreclaçôes dados
conjuntura, levando-o, destarte, situação prioritária escolha conveniente, atendendo assim interesses locais, regionais e nacionais.

Instalações Matarípe insuficiente"-pãra comportar capacidade processamento. Custos operações visando
atender crescentes níveis demanda nordeste setentrional
e Amazônia Ocidental oneram sobremodo preços intermediários lavra, transportes e distribuição.
Ceará em associação Estado do Rio Grande do- Norte
apresenta reservas em exploração prestes alcançar volume diário 100 mil barris.
Estamos otimizados em· situação geográfica, distânM
cias médias e infraMestrutura económica~ riuril credenciaM
mento que apenas carece confirmações finais levantamentos já efetuados para compor em termos corretos e
incontroversos o processo decisóiici fins localização refinaria Ceará.
Diante tais condicionrunentos reteiranlos V. Ex• nossos cumprimentos investidora e ratificamos nossa certeza, prevalecerão razões interesse-ecoriômico, lastreadas
avaliações técnicas ultiril-adas histórica decisão que deverá ocorrer administração V. Ex•, em cujos padrões
isenção e correção, o País espera sejam preservadas as
melhores tradições empresariais e técnicas da- ·pe,.

TROBRÃS.
Cordialmente. -

Virgilib Távora.

O Sr. Cesar Cais -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. VIRGILIO TÁVORA dor.

Pois não, Sr. Sena-

O Sr. Cesar Cais- Nobre senadOr Virgílio Távora,
quero associarMme ao discursO de V. Ex•, 'ãs.palavras de
justiça que faz ao Presidente da PETROBRÁS que acaba de sair, o nosso amigo e companheiro Hélio Beltrão,
como também à esperança de que o Brigadeiro Ozires
Silva, a novo Presidente da PETROBRÁS, face ao Seu
passado de bom administrador, comprovado na empresa
que vinha dirigindo até agora, continuará Colocando a
PETROBRÁS dentro da política que Vem seguindo e
que foi uma decisão tomada a partir do Governo do Presidente João Figueiredo, de concentrar seus recursos,
principalmente na ârea de produção do petróleo. f: ób·
vi o que nenhuma crítica se faz a decisões anteriores, porque cada conjuntura é diferente, mas foi-umã.ãecisâo ·
que levará à autonomia energética d6 que-taiúo o Brasil
precisa. Quero também me associar e oferecer o meu testemunho sobre a competência do Engenheiro Edilson
Távora, que ascendeu ao cargo de uma das diretorias,
exatamente a de explorução. Edilson Távora foi Presidente da PETROBRÃS Mineração, a PETROMISA,
ainda é Presidente até assumir a diretoria da -PETROBRÃS, e foi o principal responsável por u-m gran~e
desafio que é o Projeto Potássio, em Sergipe, a primeira

lavra de Potássio no Hemisfério Sul. De maneira que a
sua experiência como Presidente da PETROMISA, fora
os serviços anteriores -prestados ao Ceará, o credencia
p:.~ra a nova posição de diretoria, pelo que felicito o Presidente José Surney por essa escolha; como também me
associo e curtlprimeJlto V. Ex' pela iniciativa de colocar
em seu telex de cumprimentos ao novo Presidente da PETROBRÃS a esperança de que a decisão de uma refinaria de petróleo para o Nordeste seja colocada dentro de
critérios técnicos. Não há dúvida nenhuma, por ser o
Ceará o centro de gravidade e do consumo, pelas condições de infra-estrutura portuária, ferroviária e até de
eletrificaÇàõ, "com duas linhas de transmissão e, ainda,
por ser um Estado produtor de petróleo, por já dispor,
também, uma fábrica de asfalto, o Ceará oferece, sem
dúvida, a melhor opção dentro de critérios essencialmente técnic:os..- Felicito, portanto, V. Ex• pelo seu oportuno
díscurso, no momento em que uma entidade como a PETROBRÂS está mudando de mãos,_ para mãos também
competentes ao Brigadeiro Ozires Silva e que esse fato
~tava passando desapercebido do Plenário desta Casa.

O-SR. VIRGILIO TÁVORA - Agradecemos o brilhante aparte de V. Ex•, Senador César Cais, Ministro
das Minas e Energia que foi, responsável maior pela implantuçào dessa política de procura a qualquer preço da
nossa autoMsufidência energética.
Queríamos àeixar, nestas últimas palavras, que nosso
discurso, primeiro, procurou fixar bem claro a nossa esperança de que não seja modificada esta diretriz; segUndo, em fazendo justiça ao homem que até o momento dirigia a estatal, baseado nos antecedentes daquele que o
sucede, dar também aqui o nosso crécüto de fé, o nosso
crédito de confiança na ação do Brigadeiro Ozires; e terceiro. ao mesmo tempo, alertar a S. Ex• no momento que
assume, que o que deseja o Ceará é uma única coisajustiç_a; que sejam a dotados critérios técnicos e não políticos 'quando da escolha da localização da refinaria de
petróleo da regíão tão sOfrida como aquela que é a nossa.
- ·
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente~ (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
.
Discussão, em tum o único, da redaçào final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
329, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n9 85, de
1983, de autoria do SenadorNelson Carneiro, que
acrescenta dispositivo à Lei Orgânica da Previdência Social, ampliando a definição de dependente
para efeito de Assistência Médica.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a diScussão.
Encerrada a discus.!:.àO, a redaçào final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos regimentais.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada.
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado q9 85,
de 1983, que
acresce dispositivo à Consolidação das Leis da
Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art~ i? O art_i&O ]O da Cons0Hdação das Leis da Previdéncia Social- CLPS, na re_dação dada pelo Decreto
n9 89.312, d~ 23 de janeiro de 1984, é acrescido do se_guinte item V;
..Art. 10..................•...........•.
---- ·V- seus filhos estudantes, até a idade de 24
(vinte e quatro) anos, não vinculados a qualquer sis. tema previdenciáiici, -exclusivamente para fins de assistência médica."
Art. 2~" Os encargos decorrentes da ex.ecução desta
Lei correrão à conta dos recursos normais destinados ao
custeio da assistência médica da Previdência Social, esM
pecialmente dos resultantes da aplicação do diSposto nos
itens V e VI do artigo 122 da Consolidação das Leis da
Previdência Social.
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Art. 39
cação.
Art. 49

1335

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

O SR. PRESIDENTE (José FrageiH)- Item 2: ..
Discussão, em turno único, da redação final (ofe-recida pela Comissão de Redação em seu Parecer IJ9
307, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n9 89, de
1983~ de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e dá ~tras
providências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
·Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada discussão, a redaç-ào final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos regimenrais.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

a

É a seguinte a redaçào final aprovada:

Redação final do Projeto de I...ei do Senado nº 89,
de 1983, que dispõe sobre a proibição da caça aojaca~
ré

e. dá outras provi.dêndas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~" t proibida, durante o prazo de 10 (dez) anos,
a contar da publicação desta lei, a perseguição, caça ou
apanha, por qualquer meio, dejacarês em todo o Território NacionaL
Art. 2Q Ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal - IBDF, auxiliado pela Polícia Federal, bem
como pela Polícla Militar dos Estados e Territó~ios,
compete fazer cumprir a proibição de que trata esta lei e
responsabilizar oS infratores.
Art. 3t> A infração ao disposto no artigo )9 desta lei
constitui contravenção penal, punida com prisão simples
de 6 (seis) a 18 (dezoito} meses e multa de 50 (cinqUenta)
vezes o maior valor de referência.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publiM
cação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelsqn Carnei-

OSR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O prazo de aproveitamento dos canPidatos concursados, no serviço público, deve necessariamente variar, segundo o obejctivo do seu aproveitamento. Há certas
funções públicas que se caracterizam pela extrema variabilidade do seu exercício, exigindo constante adaptação e
treinamento, de tal modo variáveis suas atribuit;ões.
Não é este, no entanto., o caso do exator fiscal, daquele
que se dedica a um dos variados aspectos do lançamento
e da arrecadação tributária; principalmente tendo-se em
vista que, no plano federal, h.á vinte anos vigora a sistemática do Códigõ-Tiibutário Nacional. Casos especialíssimos, como o da variação anual da sistemãtica de lançamento do Imposto sobre a Renda e outros Proventos,
exigem a mesma atualização do próprio contribuinte.
Diante disso, parece-nos procedente a solicitação feita
pelos interessados à Secretaria da Receita Federal, objetivando ao infcio do treinamento pela ESAF da turma
remanescente do Concurso para Fiscal dos Tributos Federais, realizados em 1980, tanto mais quanto, até agora,
foram treinados apenas duas turmas, até 1985,já nomeados 2.347 Candidatos.
O quadro da Receita Federal prevê oito mil vagas para
a categoria de Fiscal dos Tributos Federais,
e_r:t~ontrando-se preenchidas, em dezembro último, sete
mil setecentos e duas. Entretanto cerca de mil fiscais foram cedidos a outros ôrgãos, o que reduz a fiscalização
fazendária a apenas 6.702 agentes .
Não se trataria, assim, logo se vê, de validade do conR
_c_urso, fixada em 4 anos no máxímo, pelo texto constitucionaJ. Mas em aproveitamento de concursados. para suprir as deficiências do aparelho fiscal da União.
O número é reduiido, tendo-se em vista a existência de
cerca de trinta mil funcionários estaduais para fiscalizar
a arrecadação apenas do ICM e do Imposto de TranSmissão.
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Tenha-se em conta, ainda, a aposentadoria, este ano,
pela compulsória, de duzentos e setenta e um fiscais,
existindo nada menos de mil e noventa e cinco fiscais
com trinta e quatrO anoS de ·sei-viço.
Por outro lado, a política de preços estabelecida pelo
Governo Federal, pelo Decreto n~"92.433, de 1986, aconselharia uma breve convocu.ção dos aprovados, para o
início imediato do Programa de Treinamento da turma
mutriculada_na ESAF, com vista increrilenlar a irrecidação e combater a sonegação, cOntribuindO para a justiça fiscal e a redução do défic1Cpllb!ico, além de propiciar, a centenas de chefes-de-família, devidimente coocursados, o ingresso no serviço p'6blico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pre:iidente. (Muito bem!)

a

O' SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR.JUTAHY MAGALHÃES(PMDB- BA.Pro~
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não é novo-o assunto-Cjt.ié me_ú_aZ,_ hOje, a esta tribuna. Tanto deste- Plenário quanto no da COmissão de Fiscalização Financeira, já 1íZ referênciaS aO-PrObteffia e até
requerimentos de informações, mas não recebi ainda nenhuma resposta.
Trata-se do grande número de denúncias de irregularidade na Administração de órgãos públicos da maior importância, como o IBDF, a EMRA TUR, a SUDEPE, a
EBTU, o IRB, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica
Federal, a ECT, a COBAL, o Ministério da Agricultura
e tantos outros.
Se essas denúncias se restringissem a meras acusações
de malversação do dinhelro público, feitas por populares
ou clientes, ou ainda por servidores dos órgãos que citamos, teriam que ser elas, mesmo assim, levadas em conta
pelo Governo.
No entanto, o problema é muito mais complexo e concreto. É impressionante, Sr. Presidente e nobres Pares, o
número de processos existente, tanto na administração
direta quanto na indireta, responsabilizando funcionários do 2~>, do 3~> e até do 4~> escalão, pelas mais diferentes irregularidades.
São centenas de _processos que Vão desde os grandes
escândalos financeiros-que abalaram o Pais nos últimos
anos, até questões de respeito às normas legais da administraçito pública e casos de desvios e desfalques contra
os confres da União.
Em outras palavras, Sr. Presidente, o abuso de poder e
a «:orrupção não são obras de ficção, nem frutos da imaginação de alguns descontentes. Basta uma simples con~
sulta ao Tribunal de Contas da União para se ter uma
idéia da dimensão moral e financeira do problema que só
em parte pequena chega ao TCU.
Para se compreender melhor o que significa esta pequena parte da questão, os dados estatísticos do Tribunal são claros: mais de 28.897 processos foram julgados
em 1985, dos quais 2.776 se referiam a tomadas e prestações de contas~ Destes, 105 foram ·considerados irregulares e os acórdãos deles resultantes condenaram os responsáveis ao" pagamento de aproximadamente um milhào de c-ruzados, fora juros, correção mOiletáríã, m-Ultas
e outros acréscimos legais.
Só neste iÕ.íciO de ano, de fevereiro a 17 de abril, o
TCU .apreciou 7.971 processos, dentre os quais encontrou 5 aposentadorias ilegais, 12 pensões ilegais e uma
prestação de contas também ilegal, além de 61 diligências, 2 citações e 5 acórdãOs.
Nesse período,_ foram respondidas 9 consultas e apreciadas 5 denúncias.
Dentre os processo"S- de maior repercussão que foram
apreciados nos últimos anos pelos 9 ministros daquyla
Egrégia Corte, podem ser citados:
a) o caso das "polonetas", de_ quase 2 bilhões de
dólares, ainda incobráveis, referentes a créditos do Brasil

com a Polônia;
b) o caso da "mandioca", relativo a 433 processos de
empréstimos fraudulentos da Agência do Banco do Brasil de Floresta, em Pernambuco, envolvendo, com juros e
correção motletãr1a,-cerca de 77 milhões e 740 mil cruzados;
c) o caso BNH-DELFIN, com uma super avaliação
de imóveis em mais de 60 milhões de cruzados;
d) o caso BNCC. de quasC um milhão de cruzados;

e) o caso IRB. que gerou vultosos prejuízos ao escritório de Londres, cerca de 4,9 bilhões de cruzado~;
f) o caso EBTU, que implicou valores superiores a 7
milhões e oitocentos mil cruzados,
g) o caso COBAL, que gerou prejuízos acima de 4,2
milhões de cruzados;
h) o caso Vale Sul ou Coroa Brastel;
i) o caso CAPEMI-IBDF, no qual se encontram
transgreSsões a normas legals e procedimentos licitatórios incorretos, de valor superior a I, 6 milhões de crUzados.
O ex-Presidente do Tribunal, o respeitável e digno Ministro João Nogueira, ao se aposentar , declarou à imprensa ter ficado "estarrecido" diante de tantos desmandos.
Realmente, a falta ç:ie austeridade nos deixa, além de
estarrecidos, também apreensivos, não só pela quantidade de dinheiro como pelo número e nível da& pessoas en-volvidas, o que constitui um problema moral e jurídico
que o Governo precisa atacar de frente.
Infelizmente, os charnados_crimes de colarinhos brancos, mesmo quando devidamente apurados, não têm levado O!! culpados para o interior dos presídios.
O colendo Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Congresso Nacional, cuja importância é de dimensão bem conhecida e reconhecida pos esta Casa, mas
pouco divulgada no seio de nossa sociedade, tem sua
ação limitada a apurar responsabilidade e a cobrar dos
faltosos as quantias que, com ou sem dolo, desperdiça·
ram ou retiraram dos cofres públicos. Todavia, o TCU
-não pode ir além das exigências financeiras e muitas de
reposição, as_ quais São cobradas através da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Nem mesmo o direito de punir os culpados através do
afastamento de s~us cargos e do serviço público é dado
ao Tribunal de Contas.
Infelizmente, Sr. Presidente, o valor das mu,itas aplicadas aos casos .devidarr,t~nte comprov~,d~_e ~ndenado_s
pelo Tribunal de Contàs da Uni.ão se restringe, absurdamente, de acordo com a Lei O_rgâníca do tri:ouna] e c?m
o Decreto-lei nq 199, de 1967, a apenas 10 MVR (Maior
-Valor de Referênia), quando deveria, no mínimo, corresponder ao prejuízo arcado pelo Governo.
-Ape..c;ar de a cpmpetê_!lcia daquele colendo Tribunal ser
bem definida e ampla, de acordo com a Seção III seu Regimento Interno que foi aprovado pela Resolução Administrativa n\' 14/77. não pode o TCU fiscalizar as empresas cuja participação da União seja igual ou inferior a
50% do capital votante.
Com esta _retrição, bilhões de cruzados que pertencem
à União têm sido aplicados sem_ qualquer controle por
parte do Tribunal de Contas da União e do Congresso
Nacional.
Felizmente, o próprio TCU, através de seu ilustre Presidente, tem tomado inúmeras medidas e elaborado propostas coerentes para a urgente dinamização da ação fiscalizadora daquele importante órgão auxiliar do Poder
Legislativo.
Agilizar, descentralizar, aperfeiçoar e ampliar a ação
do Triburial de Contas da União são alguns dos objetivos de Sua Excelência o Ministro Fernando Gonçalves,
que f<l;Zemos q~estão de r~istr~r nos_ Anal~ d~ta Casa,
principalmente pela P"roíúrididade das mudanças que estão sendo implantadas.
Como exemplo dessas mudanças, podemos destacar a
criação e implantação da Secretaria de Auditoria que
forma uma verdadeira ..Tropa de choque" para, ln loco,
fiscalizar as contas e as denúncias em relação à AdministraçãO Oireta -e Indireta.
Com esta nova filosofia ae ação, que eri:t boa hora é
adotada, o TCU está criando as condições para que a
- população brasileira, através de qualquer cidadão ou autoridade constituída, possa fazer, diretamente àquele
Tribunal, suas denúncias, de acordo com a Resolução nl'
213, cujo art. 34, que fazemos questão de ler neste instante, como uma contribuição para sua maior divulgação:

"As deflúncias apresentadas ao Tribunal, contra
peSSoas ou entidades sob sua jurisdição, deverão ser
formuladas em linguagem clara e objetiva, acompanhadas de provas razoavelmente convincentes, com
o nome légivel do signatário, sua qualificação e endereço.
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·g I~> As denúncias de que trata este artigo, serão instituídas, sem carâter reservado e de urgência,
pelas inspetorias de Controle Externo competentes e
encaminhadas à Presidência, para os fins do artigo
94 do Regimento Interno.
·
§ 29 O processo será distribuído a Ministro,
que determinará as diligências necessárias, ouvirá o
Ministério Público, se entender conveniente. e proporá ao Plenãrio, em sessão reservada, o recebimento ou arquivamento da denúncia, tendo_ em vista a
observância dos requisitos estabelecidos para a sua
~presentação e os meios de prova oferecidos.
§ 3~> Recebida a denúncia, o Plenãrió decidirá
sobre a manutenção ou não da reserva.
§ 49 Se houver, em curso no Tribunal, processo
de tomada de prestação de contas referentes à gestão a que os fatos denunciados se prendem, poderã
o Plenário determinar seja a denúncia ao mesmo
anexada, para exame conjunto e em caráter prioritário.
§ 5~> Sempre que as ocorrências tr~zidas ao ca:nhecimro::nto do Tribunal justifica~em a revisão de
contas julgadas, o processo será. encaminhad_o ao
Ministério Público, para os fins do disposto no artigo 46 do Decreto-lei n~> 199, de 25 de fevereiro de
1967.
§ 6~" Para apuração dos fatos argtlidos, o Tribu:
nal, quando julgar conveniente, determinarâ a realização de inspeção extraordináría -ou espeCial, ou
ainda, a alteração do plano de inspeção da Inspetoria de Controle Externo competente.
Daí se depreende, Sr. Prc.'>idente, o novo e extraordi~
nário papel que assume o Tribunal de Contas da União
na atual conjuntura, quando o Goveirno da Nova República, através do Presidente Sarney, despertou, com a
reforma económica, a consciência da responsabilidade
que cabe a cada brasileiro na luta contra a inflação e a
_co_rrupçào. '
Dest~rte, Sr. PresideQte, merece mais uma vez os nossos cumprimentos o Presidente do Tribunal de Contas
da União que pretende instalar, em breve, um telefone
tipc:i" ..ctã"adão~·.- ou seja, um número para o quar qualquer pessoa poderã discar e faZer a sua denúncia em relação à corrupção, infelizmente, ainda não de todo debelada, mas que já na mira de toda a Nação Brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronun·
cia o_seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O falecii]Le_nto ocorrido no dia 19-5-86, em São Paulo,
do eminente Senador Aderbal Jurema, deixou o Congresso Nacional consternado, além de traumatizar e entristecer a sua digna família e todos quantos tiverem o
privilégio de sua amizade.
Não estando aqui no dia 20, por motívo de viilgem-iõ"
exterior, nãO me foi possível subscrever o requerim-ento
relativo à suspensão da sessão e usar da palavra dizendo
do_meu pesar, o .que faço neste momento,
Deputado Federal em 5 legis!aturas, de 1958 a 1978,
eleito Senador pelo Colégio Eleitoral, Aderbal Jurema
tomou posse em fevereiro de 1979, no Senado Federal,
onde evidenciou os atributos de uma personalidade de
valor incontestável pela sua invejável cultura, exemplar
dignidade, reconhecido talento e alto senso de responsabilidade.
Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado,
Adt!rbal Jurem a partlcipou de quase todas as Comissões
nentares de InTécnicas e de várias Comissões P
quérito como Presidente, ou na. condição de membro
assíduo e atuante.
Aderbal Jurema presidiu a Comissão de Educação e
Cultura do Senado Federal, no biênio 1981-1982, revelando a sua exçepcional capacidade como educador.
Secretário de Educação e Cultura no Estado de Pernambuco durante os Go\lernos Etelvino Lins Cordeiro
de Fariás, no período de 1954 a 1958, Aderbal Jurema
foi também um exímio jornalista e primoroso escritor,
tornando-se membro da Academia Pernambucana de
Letras. Em Brasifia presidiu a Academia Brasiliense de
Lc::tras, da qual foi um dos fundadores.
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Como p<~rlamentar experiente, culto e respeitado,
Aderbal Jurema participou, em diversas oportunidades,
de Congressos Internacionais e representou o Congresso
Nadonal como Obl:iervador Parlamentar na Organização das Nações Unidas (ONU) em 1977 e I98l.
Com o seu falecimento perde o Congresso Nacional
uma das suas mais expressivas personalidades, que soube
honrar a classe política e o Poder Legislativo.
Embora nascido no Estado da Paraíba, em João Pessoa, a 17 de agosto de 1912, foi, todavia, em Pernambuco, que Aderbal Jurem a desenvolveu a sua brilhante carreira política, conquLstando, em virtude do seu valor pessoal e inexcedível probidade, o apreço e a admiração do
povo pernambucano, que o elegeu e que se orgulhava de
tê-lo como representante nas duas Casas do Congresso
Nacional.
Pernambuco lamenta a perda irreparável _conjuntamente com sua família e os s.eus amigos, dentre os quais
me incluo, com justificado orgulho.
E portanto com tristeza que transmíta as expressões
do meu profundo pesar a sua digna esposa, e aos seus_ filhos, associando-me aos sentimentos de dor e de saudade, quando o Congresso Nacional, a· Nordeste e o Brasil
choram o desaparecimento de um homem de bem e cidadão exemplar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Jgnácio Ferreira.

O SR. JOSf: IGNÁC!O FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Diante da denúncia fdta pelo eminente Senador Octávio Cardoso, em pronunciamento, no plenário destaCasa, acusando desvio de verba pela COBAL dos"i·ecursos
concedidos pelo BNDES, através de conuato destinado
a subsidiar o Programa de Alimentação Popular, não
poderia deixar de esclarecer o ilustre Senador e demais
Companheiros no Senado, sobre o que realmente aconteceu na Companhia Brasileira de Alimentos.
Em momento algum a COBAL dirigida pelo Presidente João felício Scárduá, prejudicou a implantação do
PAP ou utilizou estes recursos para cobrir seu déficit de
caixa. Simplesmente porque os CrJ 207 bilhões de cruzeiros, referentesao primeiro contrato com o BNOES, e
recebidos pela COBAL, formaram um fundo rotativo
que permitiu à COBAL colocar em funcionamento, em
tempo recorde, o Programa de Alimentação Popular, a
partir de setembro do ano passado.
Os recursos não só foram usados na compra de alimentos, no treinamento de técnicos, despesas com providências administrativas e outras decisões operacionais
que proporcionaram à população de baixa renda de l7
capitais e quatro cidades do interior o acesso ao alimento
básico. Quem leu a matéria publicada pelo Jornal do
Brasil, intitulada "COBAL soine com verba do BNOES
para alimentos"~ no dia 2-4-86, podCria interpretar de
maneira errada o que realmente ocorreu, chegando à
conclusão de que houve malversação de recursos.
E preciso deixar bem claro que estes recursos recebidos pela COBAL, via BNDES, não poderiam ser utilizados de uma só vez na compra de alimentos. Simples~en
te porque seria- aí sim- um grande escândalo. Tratase de produtos altamente perecíveis que, se comprados
em grandes quantidades, se deteriorariam antes que pudessem ser distribuídos à população. Ai sim, poderíamos
falar em malversação de recursos. Dia-nte disto, o Presidente da COBAL, como bom administrador que ê, tomou a acertada decisão de, obedecendo clãusula do próprio contrato do BNDES, reaplicar os recursos via Banco Central, conforme determina a lei para empresas estatais, de modo que esta verba não perdesse seu poder de
compra, diante das altas taxas de inflação registrada no
Pais até o dia 28 de fevereiro deste ano.
O ilustre Senador disse ainda, em seu pronunciamento, que o Dr. Scãrdua não poderia transmutar um déficit
de 13 milhões de cruzados em um superâvit de 31 de dezembro de_85, de 100 milhões de cruzados, sem utilizar
os recursos do PA P. Outro engano, que tenho o dever de
esclarecer. Na verdade, conforme os dados fornecidos
pelo próprio Presidente da COBAL, o déficit da empresa
até: 30 de junho do ano passado era de 111 milhões de
cruzados e não de 13 milhões, 91 mil e 999 cruzados. Na
verdade, até o final do ano passado, a COBAL fechou o

seu caixa com um saldo de 58 milhões de cruzados e não
os l 00 cruzados mencionados.
Diante destes dados, somente podemos afirmar que o
DJ:. Scárdua honrou 9 compromisso que assumiu ao tomar posse na direçào de uma empresa como a COBAL,
com uma dívida social enorme, desacreditada diante da
opinião pública e dos seus fornecedores, que jã não conseguia cumprir com os objetivos sociais, para Os quais foi
criada em 1962, atuar como reguladora de mercado, evitando a especulação no comércio de alimentos e abastecer as áreas carentes de gêneros alímentícios básicos.
A a tua! direçào da COSA L conseguiu recuperar a empresa tomando uma série de atitudes, que definiram uma
administração severa, com cortes radicais de gastos supérfluos, êom o enxugamento da linha de produtos colocados no varejo, com o reordenamento da empresa para
uma postura social, e a reativação dos programas realizados em convênios com a FAE e INAN. De modo que
não seria desta forma simplória e corrompida, com o
desvio de recursos de um programa da importância do
PAP, que o Dr. Scárdua conseguiria reerguer uma em-p-resa como a COBAL, que, pelo seu porte, é considerada a maior rede institucional de abastecimento do mundo, em especial pela prioridade dada às populações
pobres.
Sem dúvida, os recursos do PAP_engrossaram a receita
da COBAL, já que este programa é operado pela empresa, e, por isso •. a verba obrigatoriamente deve ser escriturada rya sua contabilidade, ainda que de forma apartada,
conforme disposição contratual. Portanto, Senhores, eu
Per!;unto: o que é mais importante neste momento? Cuidar da fome da população ou seguir tecnocraticamente,
d-e (ormil rigoiosa e ortodoxa, a burocracia imposta pelo
BNDES. Sim, porque, conforme informação da própria
direcão do Banco, a única exigência que a COBAL nà_o
fCsJ}eitou foi aquela prevista no item 11 da cláusula terceira, onde a empresa comprometia-se a não alterar a finalidade da-aPliCação dos recursos sem prévia e expressa
autorização e concordância do BNDES.
O ônus da decisão, de não cumprir uma íffiposiçào burocrática para permitir o funcionamento imediato de um
programa de alcance social, que comprova, inclusive, a
preocupação prioritária da Nova República, com o povo
brasileiro, foi assumido pelo Dr. João Felício Scãrdua.
Se jsto tornou a COBAL ínadimplente perante o
êNDES, detalhe facilmente corrigível, através de correspondência com o Banco, o que inclusive já foi encaminhado, fez ao mesmo tempo que a ÇOBAl resgatasse
uma dívida social há muito contraída com a população
-carente deste País.
A COBAL que o Dr. João Fe_Hcio Scárduaassumiu estava totalmente corrompidã por administrações que
pautaram suas decisões pelos interesses individuais- de
grupos políticos. Era preciso que wn homem severo de
princípios e, ao mesmo tempo, de amplo diálago, reconduzisse a empresa ao_espirito da Nova República. E ele o
fez, iniciando um trabalho efetivo de atendimento aos
pobres a nível de abastecimento alimentar. Foi necessário atuar, num curto prazo, em dois níveis ao mesmo
tempo: saneando a empresa e reconduzindo sua atuação
para o social e, concomitantemente, reativando e iníciando programas de abastecimento àqueles que não tinham
acess_Q aos alimentos básicos.
Com todo este resultado depondo em seu favor, o Presidente da COBAL, João Felício Scárdua, não precisa de
advogados de defesa. Seus_atos falam por ele. Dentro de
uma prática democrática, ele realizou s_empre quatro
reuniões mensais da diretoria e deu maior- autonomia ãs
gerências regionais. Todas as decisões tomadas pelos di~
retores são public::u:fas no Boletim Informativo da Empresa, demonstrindo disposição de diálogo permanente
e transparência absoluta e constante sujeição ã fiscalização públi~a.
_ E, retornando à questão que motivou este pronuncia_mento, reafirmo que a deoúncia de desvio de recursos do
BNDES é totalmente desprovida de verdade, pois seria
no mínimo incompçctência do Dr. Scárdua deixar que os
___recursos da· população brasileira fossem deteriorados
pela inflação. A reaplicação das verbas do PAP era, na
-melhor das hipóteses, dever do administrador público,
pois seu rendimento reverteu em benefício do próprio
Progrruna de Alimentação Popular, reforçado e fortalecido com a capacidade constante de compra de alirnen_tos e abastecimento permanente, sem qualquer ameaça
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de descontinuidade. Aliás, o que o BNDES, sígla cujo
"s~· significa social, chamou de desvio, na realidade, é a
aplicadío de Cz$ 56 milhões na reativação do PROAB
(Proj_cto de Abastecimento de Alimentos Básicos em
Àreas de Baixa Renda), que atende a população carente
dos Estados nordestinos.
Tenho que, portanto, elogiar a atuação deste filho
ilustre do Espírito Santo, do pequeno Município deItarana, que formou-se em economia pela Universidade de
Brasília, em 69, e, desde lá, vem se aperfeiçoando atravês
de cursos e de uma militância de 18 anos no serviço
público, isto é, num trabalho constantt; a serviço da populaç~o brasileira.
Outro assunto, Sr. Presidente.
Srs. Senadores:
Após algum tempo de implantação do programa de
reforma econômicaempreendido pelo Governo do Pres:i~
dente Sarney, com apoio efetivo da sociedade, principal~
mente no que tange à fiscalização dos preços, jã podemos ver a necessidade de aperfeiçoar o pacote em alguns
aspectos, como, por exemplo, a questão salarial, a que:
me referi em pronunciamento anterior, ou ainda o
problema dos orçamentos das universidades regidas
como autarquias.
Claro que a lógica empregada pelo Governo para a
conversão dos orçamentos das Universidades Federais
encontra justificativas técnicas. Porém, esta conversão é
a dotada em cima de um orçamento irreal, isto é. defasado em relação às necessidades financeiras dessas autar~
quias. Por isso, mesmo considerando uma taxa de inflação igual a zero, a partir de março deste ano, as receitas definidas não serão suficientes para atender à deman"
da de todo o exercício.
No caso específico da Universidade Federal do Espírito Santo, esta situação fica evidente, quando constata~
mos que a dotação em cruzados, para o item "outros
custeios e capital". considerando a paridade de 19 de
março, comparada com o executado no ano anterior, é
_de apenus 31,9%, de acordo com informações do sobReitor Administrativo Guilherme Henrique Pereira.
Caso utilizássemos os fatores de atualização contidos
no DL n9 2.283/86 e multiplicássemos pelas despesas
executadas em 1985, em cada mes, de janeiro de 1985 a
fevereiro de 1986, e depois dividíssemos por 12, teríamos
um acréscimo médio de 127,4% ou 63,7% nos últimos
meses.
Logo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é fundamental
que a UFES receba uma suplementação de verba para
que, desta fonna, possa equiparando seu orçamento ao
de 1985, cujo valor era real, garantir, no mínimo, o nível
de atendimento àquela comunidade alcançado no ano
passado.
- Outro ponto que merece atenção especial por parte
das autoridades de ensino superior neste pís refere-se
aos tetas definidos para elaboração do orçamento de
1987, estipulados pelo DL n9 2.284/86, que apresenta
apenas as seguintes alternativas:
A - 80% dos recursos constantes na Lei orçamentária
de 86.
B - 100% dos re.cursos constantes na Lei orçamen"
tár{a de 86.
C - 105% dos recursos constantes na Lei orçamentária de 86.
Como já procuramos demonstrar, nem a alternátiva
"C" atende às necessidades da UFES; uma vez que o
orçamento des.te ano está aquém do mínimo indispensável, compelindo o Reitor da Universidade Federal do
meu Estado, do Espírito Santo, o Prof. José AntÔnio
Saadi Abi-Zaid, a solicitar suplementação de verba, ift da
ordem de, 72,4% sob.r.e o. nível atual.
_.
Pergunto aos Srs. Se-Qador_es: C_omo póderâ a Universidade brasileira cumprir os obJetivos fixados no primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, se ela, como instituição de ensino superior, continua pouco assistida e
recebendo dotações pouco estimuladoras?
Não podemos transformar as nossas universidades em
verdadeiros centros de uma consciência crítica nacional,
que reduza a nossa dependência científica e tecnológica
dos países mais industrializados, enquanto os orÇamen"
tos continuarem a ser elaborados em bases absolutamente irreais.
E não basta apenas que a universidade brasileira tenha
os recursos de que necessita _para desempenhar o papel
que lhe cabe na sociedade. E preciso, também, que ela
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execute o seu trabalho dentro do princíp-io-de total autonomia, para que o seu produto seja realmente critico, e
não se torne apenas uma correia de transmissão do co-

nhecimento ofiCial e, portanto, dogmatizado, cristalizado.

Entretanto, o que presenciamos no ano passado foi
um verdadeiro carnaval de Decretos-leis é Leis-Cjue restringiram assustadoramente a autonomia universitáira,
com prejuízos significativos para aS univeiSidades ãutár-

quic<J.S,
Senão vejamos, Sr, Presidente e Srs. Senadores, alguns
exemplos, J'Htra-não citarmos todo's:
-Decreto n"' 91.403. Este proíbe a contratação de
pessoal para preencher as vagas surgidas em decorrência
de aposentadorias e falecimentos e a qualquer título daquelas de tabdas especi<lis: Depois, o Decreto n"' 91.404,
referente às empresas públicas e fundações-, impõe medidas semelhantes, porém mais flexíveis ao excluir da proibição os cargOs ou empregos de natureza operacional.
Ficà claro ai o tratamento desigual para as universidades autárquicas em relação às fundacionais. Não estou
defendendo aqui a tese de que não haja octosidade _de
pessoal em determinados órgãos Públicos ou fui1.ções,
mas sim a de que compete aos dirigentes universitãrios
.definir as categorias que podem ser reduzidas pela não
subsLituição.
- Decreto n"' 91.755, de 7-10-85, proíbe a compra de
"material permanente", A princípio, não ve]o necessidade para tal proibição,"Principalmente aplicada às universidades, uma vez que os orçamentos de capital jâ haviam
sido fortemente reduzidos desde 1980/81 e também porque hã determinados bens que não podem sofrer restrições ou descontinuidade de aquisição, tais como o
acervo bibliográfico, o Programa de Assistência Hqspitalar, entre outros.
- Decreto n\' 91.998, de 28-11-58, proíbe alterações de
estrutura tê 31-1_2-86, mesmo que oferecida compensação financeira. Este, eu- difla, é o tipo de deCreto descabido, na medida em que uma universidade, para funcionar, tem que ser dinâmiéa e flexível, príncipalnlent6- aiora que.surgem sugestões concretas de reforma no ensino
superior com o advento da Nova República.
-Decreto n9 92.001, de 28~11~85, que timitáõ serViÇo
extraordináiiO n-a adminiStrilÇão direta e auta.rquias a,
no máximo, 88 horas;ano. Esta medida tem- trazido
sérias diftculdaaes para as universidades, em função da
carência de pessoal em alguns se-tores, agravadas pela
proibição de contratação.
Estes são alguns exemplos concretos que evidenciam
as amarras que impedem a universidade brasileira de agilizar suas funções e se colocar, de forma dinâmica, como
vanguarda da sociedade na busca de novas pesquisas e
conhecimentos. Caso as autoridades da área de ensino
alterem os critérios de elabomção dos orçamentos universitários e não promovam tambéni alterações sig-ilificativas na legislação que interessa as:universidades, o desenvolvimento do ensino superior no Brasil estará seriamente comprometido c as propostas definidas no I PND
permanecerão como ideais inatingíveis.
Outro assunto, Sr. Presidente.
Ê com satisfação que trago hoje.ao conhecimento de
V. Ex•s que acabam de ter início as atividadtis da segunda etapa do Prodecer-Programa de Desenvolvimento
dos Ccrrad?s, cuJa -execução é de :responsabilidade da
Campo-Ciã. de Promoção Agrícola, empresa presidida
pelo engenheiro agrônomo Paulo Afonso Romano e
cujo funcionamenfo ê sutentado por um:a-aSSoCLiÇão de
capitais brasileirOs ejapoi1eses;com 'vi:.tãs-a6 di:senvolvimento de projetas e pisquiSas para o' aproveitarríerltO dás
vastíssimas áreas de cerrado do Bra~il Central, que totalizam cerca de 1,5 milhão de hectares, o equivalente a
1/4 do territóriO naCiOiiã1.-- - Em sua primeira fase, denoril.inada- Prodecer I, inStalada em 1980,-à-"Ciiilpo cuídou dos serviços de análise e
correção de solos, ao mesmo tempo .em que colocava em
prática o asse''ritãmento de famílias de prodUtores rurais,
oferecendo-lhes financiamento para compra-das terras,
de máquinas e implementas, inclusive sementes por ela
própria produzidas nos projetas-pilotos de Paracatu,
Coromandel e Irai de Minas (três municípios de Minã.s
Gerais), numa arranCada em que fOram aSs-entadas-I JS
familías, cuja produção atingirá nesta safra 90 inil tOneladas de soja, arroz, milho, feijão e café, 6nti'e outi'ãS cu!~
turas.
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O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados fun_::
Agrfcola, ante a convicção de q ueo seu trabalho pioneiciona como uma "Reforma Agrária capitalista", segunro oferece ao Governo do Presidente José Sarney a alterdo o Diretor Presidente da Campo. A empresa monta os
nativa de que a Reforrria Agrária, prestes a ser deflagrada nas áreas historicamente agricultáveis do País, alcan~
seus planos-pilotos e desperta o interesse dos agricultores QC!o alto índice de produtividade alçançado nas culce as mais amplas perspectivas de Cxpansão e, de fato,
turas que promove. A seguir, financia-lhes a aquisição
caracterize o nosso território como o grande celeiro do
do terreno, que deve ser pago no p_r_1.!_ZO máximo de 12
mundo.
anos, formando cooperativas. Em P~racatu, por exemUm outro assunto, Sr. Presidente.
-Referi-me hâ dias, com promessa de retomar o assunplo, a terra foi por eles adquirida .ã razão de Cz.S 1,5 mil.
to, a volumosas transferências de dinheiro ganho frauduVale ressaltar que os primeiros resultados alcançados
lentamente no Brasil para bancos estrangeiros em ope:
pelo prÕjeto são animadores, quer para os colonos, quer
para o pessoal da Campo. Anima-aso elevado índice das
ração no Paraguai. Recordo-me bem que praticamente
médias de produção alcançadas nos cerrados: 2.000 quicaracterizei aquele breve pronunciamento como notícia
los de soja por hectare; 4.200 quilos de milho por hectare
pela primeira vez trazida a este Plenário, resumindo-me
e 2.100 quilos de arroz de sequeiro por hectares, sendo
quase no todo a expor números, cifras e textos de reportagem publicada por O Globo (edição de27 último, à pá~
que essas médias foram alcançadas nos d_ois primeiros
anos de cultivo. Ressalto como exemplo, na região de
gina 38).
Paracatu, o produtor Antônio Quirino, proprietário de
De propósito deixei para esta oportunidade a tarefa da
um lote dC 320 hectares~- deleS-utilizando 100 pãra o cultiabordagem conceituai ao assunto, posto que a gravíssivo de arroz e outros 120 na cultura de soja. Quirino está
ma_ denúncía daquele pre.'\tigioso órgão da imprensa brana localidade desde 1983 e espera, _este ano, colher em
sileira trazia em si mesma, em linha de inquestionável
médi!-!30,5 sacas de soja por hectare e~~ sac~s-por hectacon~tância, a citação de "empresários" e de "fazendei·
ros'' entre contrabandistas e tranficantes de tóxicos,
re. -Como o Governo é o grande comprador da safra a
preços mínimos, ele vendeu arroz ao preço médio de Cz$
Como beneficiários da volumosa evasão de divisas.
125,00 a saca de 50 quilos e espera obter igual remuneÀquela altura dos acontecimentos, claro estava, o Ministério da Fazenda, através da Receita Federal e do
ração para a soja, uma vez que tais preços representamlhe um ganho de aproximadamente o dobro do investiBanco do Brasil, e o Ministério da Justiça, através do
Departamento de Polícia Federal, já estavam cientes do
mento em plantio.
escândalo, que se arrdsta há não menos de oito anos pela
Embora a segunda etapa do Prodecer só agora esteja
"-"irilportação" (s6npi-e financiada, mas jamais realizada)
iniciada, quando deveria ter maiores atenÇõeS do Goverde grandes quantidades de gado bovino da Argentina, da
no João Figueiredo, que o atrasou em cerca de dois anos,
Bolívia e do Uruguai, bem como de remessas também irnl_l?_smo -~~im o evento é auspicioso. O Prodecer II, se..
regulares feltas por contraventores e contrabandistas.
g-undo -Õ-coordenador do prOjeto de exPansao da CamE para que isso se con-figurasse na prática, não poderia
põ, prevê em três anos, a Partir de agora, o plantio de
de haver a cumplicidade de funcionários dos nosdeixar
grãos em ln ais 150 mil hectares: 40 mil em Minas Gerais,
sos órgãos fiscais.
40 mil em Mato Grosso do Sul, 20 rr:iil em Goiás, áreas
Confesso
que não' me surpreendo- embora não a dei~
essas destinadas já a plantios, além de 25 mil em Mato
xe de condenar com toda a veemência, com a deletéria
GrossO e 25 mil na Bahía, estando estas dtiaS-giebã.s"i:ii:sação dos contraventores, traficantes e contrabandistas_
tinadas à implantação de novos projetcis-pilotos. Além
Todos estes, indistintamente, sempre estiveram à mar~
dessa expansão, prevê-Se a realização de um acréscimo
gem
da lei e, ao que tudo indica, jamais deixarão de prade m8.is 10,4 mil hectares à área plantada da região de
ticar o illcito, a não ser quando atingidos pelo Fisco efou
Entre-Ribeiros, próxima a Paracatu, para aproveitamenpela Polícia.
tO--dã.-_if:cnología locafConl o assentanif:nto de mais 27
Todavia, a menção constante e que ..empresários" e
família·s de agricultores.
·
Hfazendeiros", com respaldo em operação aparentemenSr.- Presidente, o Programa de oe.SenVoivimento dos
te legais, estejam transferindo fortunas para bancos es-Cerrados produz tecnologia própria, inteiramente adap·
trangeiros justifica uma gravíssima suspeita, só aflorada
ta da às condições geológicas e climáticas das vastíssimas\
em face-da vigência do Plano de Estabilização Econômiáreas de cerrado existentes no País, tendo ainda a pecUc a.
liar caracterfstica··de que não trata pura e sirilplesmente ·
Até fevereiro, quando sob os influxos da inflação desda distribuição de terras. Cada assentamento de famílías
medida cornpeavam no País as especulações financeiras,
de produtores é feita em terras por eles mesmos adquirinão tivemos notícia de que qualquer empresário estivesse
das, com financiamento nãO só da gleba, mas também de
acumulando fortunas à margem de sua atividade, até
máquinas, implementas, sementes etc., que os torna proprietárTOS; dando-lhes ainda toda a assistência técnica
porque, na ciranda inflacionária, eram eles os primeiros
necessária.
'
~a P'ressíonar'o Governo para que cada vez mais libefasse
a economia, acusando-o indiscriminadamente de alimenO sistema está dando certo, muito embo_~:a rião se protar" a infláÇãó com o déficit público e outras acusações sicesse~ pOr óbvias razões, no ritmo desejado (e necessário)
milares. Na verdade, ganhavam desmesuradamente com
p:ira a Reforma Agrária estabeleciáa- no Projeto do Pre..
inflação, sonegavam os iinpostos e a situação lhes era
a
sidente José Sarney. Mas é certo que, no mínimo, está
propícia ao aumento dos preços de seuS produtos.
gerando e transferindo a tecnologia adequada ao aproVd(3ffii!rito de enormes áreas historicamente não aproEnquanto isso, a sonegação assumia patamares_ cada
veitadas para a produção de alimentos no País. E são tão
vez mais elevados. ConseqUentemente, se a máquina fisetevados os níveis de produtividade já alcançados no
cal
do poder público menos produzia, ao Governo
ProdeC"ei-~ 'que Já. Podemos preVer--que deiitr6 em breve o
impunham~se limitações intoleráveis para a correta maBrasil terá _condições não só de dar plena garantia de
nutenção de seus serviços, advindo o déficit crescente e,
abastecimento ao mercado interno, mas também poderá
por via natural de conseq ilência, desmoralizava-se o _Gogarantir linhas de supr_imento regular para nossos parceiverno.
ros comerciais dÕ E~terior, com expressivõs ganhos em
divísas.
Esta situação, porém, duraria muito pouco no curso
Na antevisào desta perspectiva é q-ue, cOm a ajuda e a
da Nova República. Já no ano passado, com a desigCoinpreen5-ão de Vossas Excelências, propus a criação,
naçãO do Ministro Dílson Funaro para o comando da
que Toi aprovada e coloquei em funcionamento nesta
política fin-anceira do País que, com o apoio pessoal do
Presidente José Sarney, prepararia a grande transforCasa a Comissão Especial para Estudos sobre o Desenmação monetária instituída nos últimos dias de fevereiro
volvimento dos Ceri-ados e do Corredor de Exportação e
- a implantação do Plano Cruzado. Prop.to: a partir de
Abastecimento GoiásjMinasjEspiríto Santo (CEEPACE), através da qual o Senado Federal acompanha os inentão, estabelecida a paridade Cruzado/Dólar, as espe~vesffri:iCnros governãmêiltaiS nas ârea·s da- agficUltura e
colações ria compra de papéis e de moeda ~!ranieira
dos transportes no Centro-Oeste brasileiro, dada a sua
deixaram d_e remunerar o dinheiro ocio~o.- E( quem não
notóríil Víriculaçãô com pfivilegiada área poituárfá do
pôde jils~ificar as fortunas não decJ;uad8.s ao Imposto de
meu Estado do Espfrito Santo; natural entreposto entre
Renda perdeu o rumo ou_..as réÍntegrava ao giro financeiro oficial, ~lhenrtô~aos cofres da Recetta Federal
0 BraSil Central, todos os no-ssOs derllais ·Estados litorâneOs- e, aiO da,_ Os meicadõS do Exterior-~ _
_
volum~ impostos, ou as mantmha na clandestimdade,
_pí:ocürando alternativas na abertura de contas em ban- Quero cOngratular-me com os dirigentes do Prodecer,
na pessoa do diretor presidente da Cia. de Promol;ào·_...-- cos estrangeirOs.

a
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15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei_ do Senado n~> 46, de !985, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações no Cód[gOPenat com
vistas a ampliar a imunidade penal do advogado no
exercício de sua atividade postulatória judicial, tendo
PARECER, sob n~' 206; de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constituclonaHdade e
juridicidade e, no mérito, favorável.

16
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 151, DE 1985
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 195, I, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\> !51, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Ma-

galhães, que dispõe sobre a edição de decretos secretos, e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'? 373, de 1986, e oral, proferido
em Plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável, nos tennos de
substitutivo que oferece; e
- de Segurança Nacional, contrário ao Projeto e ao
Substitutivo.
17

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\> 242, de 1984, de autoria do Senador João Lobo,
que dá nova redação ao art. 7"~, da Lei n"~ 5.692, de II de
agosto de 1971, que "frxa as diretrizes e hases para o ensino de I~' e 29 graus", tendo
PARECERES, sob n"~s 872 e 873, rle 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e

Maio de 1.986

- de Educação e Cultura, favorável, com emenda que
a p:esenta de n"' l-C E C.

18
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"~ 197, de 1984 (n"' 953/83, na Casa de origem)~ que
institui o programa nacional do milho- PROMILHO e
determina outras providências, tendo
PARECERES, sob n~' 747 e 748, de 1985, das Comissões:
...;_ de Agricultura, favorável; e
-de Economia, favorável, com emendas que apresenta de n"~s l e 2-CE.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 93, de
1986, de autoria do Senador João Lobo, de adiamento
da discussão para o dia 12 de junho próximo.)

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

Ata da 5" Reunião, em 22 de maio de 1986
4? Sessão Legislativa O r di nári a, da 4 7? Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli
ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS: SENADORES.-runicc Michiles- l-ábio Lucena"- Claudionor Roriz- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Guciros- Alexandre Costa- João Castelo- Américo de Souza- Alberto Silva- Helvídio
Nunes - João Lobo - CesõJr Cais - José Uns Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Humberto Lucena
- Marcondes Gtúlelha- Milton Cabral -Cid Sampaio - Nivaldo Muchado - Guilherme Palmeira Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Pôrto - Jutahy MagalhJcs- Lomanto Júnior
- Luiz Viana- João Calmon- José Ignácio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson C:.uneiro- Jamil Haddad
- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- G<~stão MU:ller -José Fragclli- Marcelo Miranda- Ãlvaro Dias- Jaison Barreto- Lcnoir Vargas - Ivan Bon:.ltO -Carlos Chiarc!li - Pedro Simon -Octávio C<i.rdoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o compnrecimento de 49 Srs. Sen_adore:s_. Entretanto, não há, cm plenário, o '"Quorum" mínimo indispensável para a abertura da sessão.
Nos termos do§ 2<t do art. 180 do Regimento Interno,
o c.._xpedicnh: que se encontra sobre a mesa será despachudu pcfa Prcsidi!ncia, independentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião,
convocando sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
15 horas c 20 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"~
28, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia,
como conclusão de seu Parecer_n<t 355, de 1986), que autorizLl a Prefeitura Municipal de Santo Antônio deLevcrger (MT), u contratLlr operução de crédlfO 110 valor de
CzS 1.552.266,70 (li um milhão, quinhentos e cinqUenta c
dois mil, duzentos c sessenta e_ seis cruzados e setenta
ccntL!vos), tendo
PARECERES, sob n9s 356 e 357, de 1986, das Comissões;
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e
juridi~.:;idadc; e
-de Municípios, favor{tvel.

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n"'
29, de 1986 (aprcscntadõ pela Comissão de Economia

como conclusão de seu Parecer n"' 358, de ,1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mirasso[ D'Oeste (MT)
a contratar operação de crédito no valor de Cz$
532.128.80 {qui;lhentos e trinta e dois mil, cento e vinte e
oito cruzados e oitenta centavos), tendo
PAR ECI:::RES, sob n9s 359 e 360, de 1986, das Comissõc:.;:
-de Constituição e Justiça, pela constituclonalidade e
juridícidade; e
-de Municípios, favoráveL

3
VotLlçào, em turno único. do Projeto de Resolução n"'
30, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 361, de 1986) que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes (SC) a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
141.132,31 (r.:_ento e quarenta e um mil, centõ e tríilta e
dois cruzados e trinta e um centavos), tendo
PARECERES, sob n"' 362 i J63, de 1986, das Comissõc:>:
-de Constituição e Justiça, pela constifucionalidade e
juridicid:.tde; e
-de Municípios, favoráveL

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
31, de !9-86 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 364, de 1986), que autoriza a Prefeitura 1\:Junicipal de Cruzeiro (SP) a contratar opemção de crédito no valor de Cz$ 6.162.889,60
(seis milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove cruzados e sessenta centavos), tendo
PARECERES, sob n9s 365 e 366, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; c
-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 86, de
1986, de autoria do Senaàor MarCondes Gadelha, solicitando, nos termos do art. 76, do Regimento Interno, a
criação de uma comissão especial, composta de 5
membros, para, no prazo dc 50 dias, estudar e apresentar
soluções sobre problemas atuais de saúde pública, tendo
P~\RECER ORA L, favorável, proferid() e~ plenário,
da Comissão de Saúde.
-·-·
EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TER·
MOS DO§ 2' DO ART. /80, DO REGIMENTO
INTERNO.

PARECERES
N•s 395 e 396, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' I, de 1984-DF
-Mensagem n9 52, de 1984 (n"' 054, de 31-1-84, na
origem), que ''estabelece prazo para prescrição do direito de ação contra atos relativos a concursos para
provimento de cargos e empregos na Administração
l>ireta do Distrito Federal e nas suas Autarquias".

PARECER No 395, DE 1986
l>a Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Alfredo Campos
O Projeto sob exame, de iniciativa do Senhor Presidente da República, encaminhado com a Mensagem n9
52, de 1984, estende ao_ Distrito Federal as normas constantes da Lei n"' 7.144/83, relativamente à prescrição do
direito de ação contra atas referentes a concursos para
provimerito de cargos e empregos na Administração Federal Direta e nas Autarquias Federais.
2. Na Exposição de Motivos do Senhor Gov.ernador
do Distrito Federal, que acompanha o Projeto,
esclarece-s_e que o Projeto estende ao Dístríto Federal as
normas que a Lei n"~ .!.144/83 intituiU na ârea federaL
3. Compete privativamente ao Senado Federallegis·1ar para o Distrito Federal, segundo o disposto no§ I"~ do
art. I'Z da Constituição, ou seja, sobre matéria tributária
e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração (art. 42, item V, da Contituição).
Competente o Senado, verificada a iniciativa de quem
a tem reservada (art. 57, item IV) e inocorrendo infringências a outras normas e princípios c-onstituicionais e
jurídicos, o Projeto é inatacável sob tais aspectos.
Nehuma restrição merece ele, igualmente, no aspecto
técnico-regimental.
No mérito, a Proposição ê justa e oportuna,
limítanOo-se, aliás, a estender ao Dis"trito Federar a norma da prescrição anual do direito de ação conta atas relativos a concursos públicos para provimento de cargos e
empregos na administração direta e nas autarquias distritais.
4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto, por constitucional, jurídico, regimental, de boa técnica legislativa e, no mérito, oportuno e côilveniente.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1985.- José
Ignâcio Ferreira, Presidente- Alfredo Campos, Relator
- Jutahy Magalhij~s- Martins Filho- Nelson Carneiro- Lenoir Vargas- Luiz Cavalcante- Hélio Gueiros
- Octá,.·io Cardoso - Nivaldo Machado.
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PARECER N• 396, DE 1986
Da Comissão do DistritO Federal

Relator: Senador Saldanha Derzi
Visa o Projeto sob exame, de iniciativa do Sr. Governador do Distrito Federal, a estender ao plano do Distrito Federa.! a comprccn.sào da lei nl' l.l44, de 23 de novembro de 1983, a qual e.~tubcleceu o prazo de um ano
pura a prescrição do direito de ação contra atas relativos
a concursos para provimento de cargos e empregos na
Administração Federal Direta e nas Autarquias Federais.
A Proposição já foi ex?minada pela Colnissào de
Constituíção e "Justiça, que recomondou a sua aprovação, não só por não ver nela nenhuma contrariedade
ao nooso sistema constitucional e jurídico, como também
porque,. no mérito, considerou-a justa e oportuna, até
por não ser senão uma extensão ao Distrito Federal de
norma estabelecida para o plano federal.
Temos que o Projeto deve ser aprovado, a fim de que
se e:-otabeleça, o mais depressa possível, uma uniformidade legislativa entre os níveis federar e do Distrito Federal. Õ prllzo prescricional é suficientt: para o exercfciO
dos direitos ou parll a manifestllçào de pretensões de direitos.
Sala dl!S Comissões, 20 de maio de 1986. -Humberto
Lucena, Presidente - Saldanha Derzi, Relator --Lomanto Júnior- Alexandre Costa- César Cais- Loiiríw
vai Baptista.

obrigado a devolver ao governo, como imposto, grande
parte da licença-prêmio recebida em dinheiro, por ser
esta tributada de uma só vez, com alíquota progressiva
em descompasso com o nível de renda normal do contribuinte.
Por representar medida de justiça, esperamos contar
com o apoio dos eminentes Senadores para a aprovação
do projeto que ora é apresentado.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986. -Jutahy Magalhães.

(Às ComúS.Jes de Constituição e Justiça e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• Ú2, de 1986
·
Altera a redação do parágrafo 6~> dO artigo 170 da
Lei n~> 6.404, de IS de dezembro de 1976, que .. dispõe
sobre as sociedades por ações", para estimular a
criação de empregos através do aumento de capital
por subscriçiio pública, e dá outras providências.

O Congcc!:iso Nacional decreta:
Art,_ ]"' O parágrafo 6<? do artigo 170 da Lei n"' 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redo.ção:
"Art. 170.
6~' Ao aumento de capital aplica-se, no que
couber, o disposto sobre a constituição da compa~
nhia, exceto na parte final do § 2~> do art. 82, devendo a Comissão de Valores Mobiliários autorizá-lo,
se mediante subscrição pública, somente após a
comprovação de que, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do aumento de capital será destinado à
criação de novos empregos na companhia, cabendo
a esta, juntamente com a proposta, apresentar análises e estimlltivas referentes aos empregos a serem

§

PROJETOS DE LEI
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 111, de 1986
Dispõe sobre a inclusão da licença-prêmio nas declarações de rendimentos do imposto de renda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O valor da licença-prêmio paga em dinheiro

ao funcionário público será distribuído pelos últimos
cinco (5) anos, inclusive o do seu recebimento, para fins
de declaração de imposto de renda.
Parágrafo único-. O direito à distribuição da licenÇaprêmio por exercícios está-SujeitO às condições previstas
na legislação do imposto de renda para a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data -de sua publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Regulamento do Imposto de Renda contém vários

casos em que se permite a distribuição dos rendimentos
(recebidos acumuladamente), por vários exercícios. Todavia, a Receita Federal entende que, embora aí estejam
os salários, a licença-prêmio não está contemplada no
Regulamento.
Não se pode negar, porém, que o direito ao recebimento da licença-prêmio é conquistado após dez (10)
anos de serviço. Sendo assim, afigura-se-nos injusto
tributá-la como se resultasse do trabalho de um só ano e
sujeitá-la à alíquota elevada da Tabela Progressiva a
qual se refere, evidentemente, aos rendimentos obtidos
durante um ano só.
O tratamento mais equânime, dentro, aliâs, da sistemática do imposto de renda, será o de distribuir o total
da licença-prêmio pelos vários anos de aquisição do direito à mesma. Cada parcela assim obtida seria tributada
na declaração do exercício correspondente e com t~ proceder se evitaria que a licença viesse a sofrer o inipacto
da elevada alíquota progressiva a que seria submetida,
caso sua tributação se desse de uma só vez na declaração
do exercício subseqUente a seu recebimento, como hoje
ocorre.
Cabe ressaltar que, face à sistemática adotada pela legislação do imposto de renda em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o número de parcelas
não poderia exceder a cinco (5).
Ademais, a proposição viria a iiD:Pedír aredução excessiva da remuneração do servidor, o qual, hoje, vê-se

-
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tudo, por detrás dessas pressões, movimentos especulativos que em nada contribuem para o fortalecimento do
mercado llCÍonário. São evidentes, por conseguinte, as
repercussões que sofre o "mercado primário".
Ncstc.'i termos e à falta de norma legal especifica, cremos indispensável prover nosso ordenamento jurídico de
mecanismo que impossibilite o desvirtuamento das emissões. Nossa atenção se volta, em particular, para as subscrições públicus, em virtude do universo de investidores
por elas alcançados. Observe-se que a captação de recursos, nestes c<tsos, é marcada pela sofisticação e abrangência crescentes, particularmente com o uso da rede bancária para que se chegue aos pequenos poupadores em
todo o País.
t peffeitamente válido, nessas circunstâncias, que a
sociedade exija das companhias que arrecadam poupanças do público o estrito atendimento a ideais coletivos. Ê perfdtamente válido, portanto, que parcela dos
recursos captados se destine precipuamente à elevação
do número de posto:> de trabalho na companhia envolvida. Se é bem verdade que certas empresas destinam toda
a poupança captada â expansão de suas atividades produtivas, outras há que, a despeito de terem recorrido ao
Público, não se .sentem na obrigação de darem retorno
social ao _aumento do capital paralelamente com seu retorno econômico puro.
Este é o objetivo que o Projeto de Lei que ora apresentamos visa--a alcançar. Ele contribuirá, estamos certos,
para que se tornem indissociáveis os interesseS e os propósitos das empresas privadas e da Nação brasileira.
Sala das Se.ssões. ein_ 22 de maio de 1986. Carneiro.

Nelson

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 6.404, DE !5 DE DEZEMBRO DE 1976
D~spõe

sobre as sociedades por ações.

~riados."

Art. 2"' O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta)
dias, expedirá, através da Comissão de Valores Mobiliârios, ato regulamentando o disposto nesta lei.
Art. J!> Esta lei ent~a em vigor na data de sua publicação.
Ari. 4"' 'Revogam-se as ·disposições em contrário.
Justificação

O processo inflacio,nário que se abateu sobre o Brasil
antes do advento do "Plano Cruzado" lançou as empres-àS em uma trilha árdua e arriscada, a saber, o endividamento crescente junto às instituições financeiras. A exa~
cerbaçào da alta de preços, a especulação financeira e,
em certos casos, a ganância, elevaram as taxas de juros a
níveis taiS que o endividamento, até há bem pouco, era
sempre prenúncio de intensas ~ificulda~es_para o fluxo
Clé'_cuocu da empi-cSaTas·o nào- fÕsseCOffiPensado por ganhos não-operacíonais significativOs. Em verdade, somente com o r.esultado da produção boa parte do setor
empresarial não teria subsistido à longa e profunda crise
econõmica.
No caso das sociedades anónimas, são por demais
conhecidas as alternativas capazes de substituir o endividamento junto às instituições financeiras. Destaca-se entre elas o aumento do capital através do lançamento de
ações no denominado "mercado primário", para a obtenção d~ recursos não-exigíveis, deStiilados ao saneamento financeiro ou à expansão das atividades produti- vas. Os títufos são subs<.."Titos pelos acionistas ou pelo
público, em oferta aberta. A liquidez, posteriormente, é
garantida mediante transações efetuadas nas bolsas de
valores.
Algu-ns fatores sempre contribuíram em nosso País
pant desestimular as emissões, a exemplo do custo de intermediaçào_ que a subscrição envolve, o receio de diluição do controle da companhia ou a própria capacidade de o mercado absorver as emissões.
- Em tempos recentes, as bolsas de valores ou o chamado "mercado secundátio", atravessaram períodos contínuos de expansão, com euforia considerada por muitos
e_;:<.ceSsiva, Períodos de queda profuna e prolongada desapllreCerani. Em virtude disso, tem-se observado certa
avidez conjuntural f!O(novas emissões. Detecta-se, con-

Art. 170. Depois de realizados 3/4, no mínimo, do
capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante
subscriçào pública ou particular de ações.

§ 69 Ao aumento çie capital aplica-se, no que couber,
o disposto sobre ll constituicão da companhia, exceto na
p-arte final do§ 29 do art. ~2.

rÃs Comissões de Constituição e Ju.stica e de Economia.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 113, de 1986
Dispõe sobre isenção do imposto de renda para boi- sas de estudo de médicos residentes e remuneração de
estudantes em estágio para complementação de estudos universitários.

O Congresso Nacional decret:;t:
Art. 19 Não entram no cômputo do rendimento bru-to:
I - as bolsas de estudo de médicos residentes;
I I - a remuneração paga a estudantes universitários
em estágio para complementação de ~tudos, treinamen- to e aperfeiçoamento.

Art. 29
cação.
Art. 39

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

Em Brasília, por exemplo, os estudantes das várias faculdades conseguem fazer estágios nos vãrios órgãos ministeriais aqui sediados, ganhando quantidades mínimas
que. não obstánte, são comunicadas ao imposto de renda.
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Os pais desses alunos s~o. então, obrigados a incluí-las
em suas declarações, a fim de poderem usufruir o direito
de abatimento de seus dependentes (e com isto praticamente anulam tal abatimento).
Como se vê, a remuneração do q.tãgio acaba por ser
tributada com as alíquotas altas utilizadas na declaração

do pai ou responsável do estudante. Se isto não ocorre,
fica o contribuínte na incômoda posição de haver omitido os rendimentos do seu. dependente.
O fenômeno não é só de Brasilia: ele se dá, certamente,
em todos os grandes centros onde funcionam faculdades
ou universidades e haja empresas ou órgãos governamentais em condiçõ~s de oferecer estágio aos estu_dant_es
nas várias carreiras.
No passado a situação era bem outra e por isso mesmo
a legislação do imposto de_renda,longe de sonhar com a
explosão de nosso ensino superior, não cogitou de diferenciar o tratamento fiscal da remuneração percebida
por estudantes na fase de estãgio prático a que se têm de
submeter.
Todavia, penso que já é hora de olharmos para o
problema e corrigirmos a distorção_existente -que é a
de taxarmos pequenas remunerações com alíquotas próprias das rendas mais elevadas. O estudante, só por si, teria chance de enquadrar-se em isenção do _imposto, desde
que preferisse apresentar declaração de rendimentos em
separado; mas, ao proceder assim, não poderia ser tratado como dependente do seu pai e este, por não contar
com o abatimento correspondente ao filho, apuraria renda líquida maior e, assim, sofreria tributação maís onerosa, com alíquota elevada.
A situação dos médicos residen,tes é similar, talvez
com a diferença única de que a remuneração é maior. A
Secretaria da Receita Federal vem negando a dispensa
do tributo, sob o fundamento de que não se trata, no caso, de bolsa de estudo gratuita, mas, sim, de bolsa a ser
paga mediante trabalho obrigatório por parte do médico. Sustenta esse órgão que seria necessârio lei explícita
prevendo a desoneração fiscal.
Esse o motivo pelo qual apresento o presente projeto.
h evidente que o médico residente presta serviço. Todavia, o seu objetivo es~riCial não é_o ganhQ _e_sim o aperfeiçoamento profissional. E esse aperfeiçoamento não é
benéfico tão-somente ao médico residente, mas, sobretudo, a toda a comunidad_e, pois que todos sa_b_emos o
imenso valor dos médicos de grande saber.
Conto, assim, com o apoio de meus ilustres pares para
aprovação da proposição ora apresentada.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986. -Jutahy Magalhães.

(Às C01iiissã"es de Constituição e Justiça e de Finanças.)__

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 114, de 1986
Dispõe sobre o calendário escolar nas zonas rurais,
e determina outras providências.
O Congresso Naciona1 decreta:

Art. 19 O calendãrio escolar, nas zonas rurais, não
coincidirá com as épocas de maior demanda de mão-deobra no campo.
Parágrafo único. A fiXação do, calendário pri.:visto
neste artigo observará as. peculiaridades sazonais, bem
assim as características regionais c-Oncernentes à tipologia da produção agrícola.
Art. 2.,. O Poder Executivo, sob coordenação dos Ministérios da Educação e da Agricultura, regulamentará.
esta lei dentro de 90 (noventa) dias, contados do início de
sua vigência., __
Art. 39 Esta Lei entra em vigor Oa dãta de sua publicação.
Art. 4-? Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As políticas sociais, em determinados momentos da
história do País, têm refletido uma preocupação com determinadas parcelas da população brasileira, aquelas denominadas ''populações carentes".
Embora a literatura a respeito das necessidades dessas
populações tenha crescido, as pes'luisas tenham sido
exaustivas, os planos numerosos e complicados, na reali-

da de sua. concretização na prática poucas vezes se reali- ·
zou.
NOs últimos meses, tomou corpo, novamente, a idéia
de se privilegiar o aspecto social, com vistas a elevar o
nível de vida do brasileiro, formulada no Plano Nacional
de Desenvolvimento do atual Governo.
h certo que muitos são os problemas a serem enfrentados e por muitos caminhos se pode tentar a solução de
alguns deles. A colocação em prática de algum plano que
vise, efetivamente, à elevação da qualidade de vida dos
brasileiros, não deve se contentar em ser uma solução
Paliativa, a curto prazo, mas uma proposta sêria, que
frutifique realmente em termos de bem-estar so_cial. Uma
resposta paliativa trará não apenas resultados negativos,
mas significará ainda um desperdício de investimentos:
em áreas que clamam por soluções urgentes.
- Vm tema que tem sido amplamente discutido, no âmbito da sociedade global, envolvendo instituições, educadores, alunos e pais de alunos, é o da educação escolar de
19 grau, tanto aquela desenvolvida na zona urbana,
como -ãquela ministrada na zona rural. Da problemática
geral. "educação escolar de 1'1 grau", sobressai um item,
que parece constituir-se numa das mais graves questões
hoje posta à educação brasileira: a evasão e repetência
escolar, especialmente nas escolas que se dedicam à escolarízação (alfabetização) das camadas populares. Os dados são alarmantes: 50% de perdas da I' para a 2 série
do primeiro grau, fenômeno que se mantém inalterado
nos últimos 40 anos. As causas são muitas e variadas, segundo nos revela a extensa bibliografia que trata do assunto. As propostas de soluções também múltiplas e divergentes entre si.
Dentre a problemática geral, nos preocupa o problema d~. "evasão e repetência" nas escolas rurais, especialmente porque reconhecemos a histórica posição de submissão do campo à cidade e a conseqüente distribuição
desigual dos benefícios sociais que colocam em desvantagem determinadas regiões e grupos sociais. A gravidade
do problema pode ser percebida com a elaboração do III
Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (19801985), que propôs como meta prioritária o incremento
_da educação no meio rural.
Recente pesquisa feita pelo IPEA e IBGE, denomina. da "A escola que os brasileiros frequentaram em 1985",
mostra-nos um quadro da real situação em que se encontram, partiCulã.rmente, as escolas rU.i"ã.is do Norte e N ardeste em termos de material didático, condições sanitárías, mobiliârio -e COndições físicas dos J>rédíos. A conclusão que se pode tirar é a de que, embora um grande
esforÇo tenha sido feito no sentido da construção de prédios escolares, no período de 80 a 85 - 20% do total
existente- os alunos de 1'1 grau freqUentam ainda uma
escola incompleta.
A importância da escola de 1" grau, estabelecida na
z.ona rural, deve ser sentida de um prisma muito particular. A difusão de um saber acumulado, uma permanente
troca de experiência atende à necessidade da realidade
atual, em que o campo não se apresenta comO uma unidade fechada em si, mas elemento de uma economia dinâmica, em que se detecta uma inter-relação cidadecampo, tanto em termos da própria produção, como da
comercialização de produtos. O cantata do homem rural
com o mundo urbano é cada vez mais próximo e profundo.
As novas gerações do campo têm percebido a importânCia da escola nos dias atuais. O trabalhador do campo, que dá um valor social ao trabalho e que percebe a
escola como trabalho, tem também compreendido a importância da escola nos dias atuais. A participação na
produção é trabalho, como a escola é trabalho. As
crianças são requisitadas desde cedo a colaborarem em
todas as fases da produção. E permanece a necessidade
da freqUência âs aulas. Essa é; Sem dúviâã, uma especificidade, uma particularidade da zona rural. ~ necessário
ilm estudo profundo, que reduza a evasão e a repetência
nas escolas rurais, possibilitando aos alunos uma utilização real desse benefício social. Uma proposta para o
problenia em questão seria o ajustamento do calendário
de atividades escolares _com o calendário de trabalho
agrfcola, em que as férias escolares recaíssem nos períodos de menor demanda de trabalho, principalmente da
mão-de-obra infantil.
Acreditamos que a conquista do direito à escOla, a
possibilidade de instrução para as novas gerações das zo-
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nas rural e urbana, se inscrevem numa luta muito mais
ampla: aquela de conquista da cidadania, que permite a
participação democrática, de todos, nos rumos que to~
marâ a sociedade brasileira.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986. -Jutahy Magalhães.
(Às Comissões de Constituiçdo e Justiça, Educação e Cultura e de Agricultura.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 115, de 1986
Dispõe sobre o Sistema Financeiro de Habitação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Banco Nacional da Habitação - BNH
destinará, obrigatoriamente, 30% (trinta por cento) dos
recursos do Sistema Financeiro de Habitação para a
construção de moradias populares.
Parâgrafo único. O fmanciamento para a aquisição
de moradias construídas com os recursos previstos neste
artigo, atenderá às condições sócio-econômicas de mutuários pertencentes às classes de renda de até 7 (sete) salários m[nim_os.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro de 60 (sessenta) dias, contados do início de sua vigência.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justiflcaçilo
Dentre os inúmero~. "problemas" que afetam hoje as
camadas populares, o da habitação constítui, sem dúvida, um dos mais graves.
Um olhar pela repartição e distribuição espacial das
cidades, especialmente das grandes metrópoles brasileiras, nos possibilita a percepção de uma realidade profundamete discriminatória. Longe dos centros, das áreas valorizadas para especulação e pela dotação de infraestrutura, crescem as favelas e as moradias precárias.
São as habitações dos trabalhadores da cidade, em sua
maioria autoconstruídas. A distância da moradia do trabalhador em relação ao local de trabalho, a insuficiência
dos meios de consumo coletivo, tais como; transportes,
escolas, centros de saúde, etc., a quase inexistência de redes de água e esgoto, entre outros problemas, demomi'tram a má qualidade de vida a que está submetida a classe trabalhadora do Brasil.
.A legitimação das autoconstruções, especialmente àquelas concretizadas através dos. "mutirões", tem sido a
solução encontrada pelo Poder Público par!) ..resolver"
q, "problema habitacional" dos trabalhadores urbanos.
Constroem-se em dias e horas de folga, utilizando-se
normalmente mão-de-obra familiar e - o que é mais
grave- esse trabalho não é remunerado por ninguém. A
autoconstrução cumpre ainda um papel funcional na
acumulação do capital, pois na medida em que retira um
item importante da cesta de consumo do trabalhador,
que é a moradia, permite uma diminuição dos custos da
reprodução d<!- força de trabalho, apresentada pelo rebaixamento dos salários.
O trabalhador brasileiro se tem manifestado de diversas formas, com a intenção de denunciar a sua exclusão
dos beneficies sociais. E tem reivindicado, bravamente, o
seu direito por melhores condições de vida.
A história do BNH, criado para atender às necessidades sociais de habitação da população como um todo,
com recursos origiiláriOs em grande parte do FGTS dos
assalariados, demonstra que esses recursos têm sido ca~
nalizados para o atendimento das necessidades de habitação dos estratos da população de renda média e alta.
Obedecendo ao princípio d~ "justiça social", para com
aqueles que efetívamente dinamizam a nossa economia e
constroem esta Nação, apresentamos o presente projeto
de lei, que dispõe sobre a obrigatoriedade do BNH de
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destinar 30% de seus recursos para a construção de moradias populares.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986. -Jutahy Maga-

lhães.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, Economia e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 116, de 1986
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Faculdade
de. Pedagogia e Letras na cidade de São Raimundo
Nonato, no Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Faculdade de Pedagogia e Letras com sede_e foro
na cidade de Sào Raimundo Nonato, no Estado do
Piauí.
Art. 2~" A Faculdade de Pedagogia LetraS di São
Raimundo Nonato ficará integrada rla Universidade Federal do Piauí.
Art. 39 A instalação da Faculdade de Pedagogia e
Letras e o seu funcionamento dar-se-ào a partir do momento em que houver dotação orçamentária própria e
suficiente.
Art. 4<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5<:> Revogam-se as disPosições- em contráriO.

e

Justificação
São Raimundo Nonato, com uma população urbana
de 8.758 e rural de 49.014 habitantes, conforme o último
censo do IBGE, é a cidade que polariza a Microrregião
dos Altos Piauí e Canindé, no sul do Estado do Piauí. A
população dos 12 municípios que compõem a microrregião é de 175.000 habitantes e em toda a região não há
um só estabelecimeilto de ensino superior onde possa
continuar seus e.'itudos a juventude que conclui o 29 grau.
Somente no Município de São Raimundo Nonato há
295 unidades escolares de l"' grau e 3 estabelecimentos de
2,. grau. Considerando o número de alunos dos outros II
municípios, pode-se concluir que uma Faculdade em São
Raimundo Nonato pode vir a ser o escoadouro_ de mais
de 1.000 escolas de 19 grau e de cerca de 15 de 2<:> grau.
Submeto, pois, o projeto à apreciação dos nobres Pares, esperando o apoio necessário à sua aprovação.
Sala das Sessões, 22 de maío de 1986.- Hehidio Nunes.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, Economia e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 117, de 1986
Altera a legislação do imposto sobre a renda das
pessoas físicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i"' Poderão ser abatidas da renda bruta, nadeM
claração do Imposto de Renda das pessoas físicas, as
despesas efetivamentc realizadas pelo contribuinte ou
seus dependentes, com exames laboratoriais de análises
clínicas, exames radiológicos e outras modalidades patológicas; com medicamentos: aparelhos para correção visual ou ortopédicos e demais aparelhos, instrumentos ou

acessórios de prótese ou implantados no corpo humano,
em-qualquer caso mediante prescrição mêdica ou odontológicu.

§ [9 Não se incluem entre os abatimentos de que trata este artigo as despesas cobertas por apólice de seguro
ou planos de previdência privada, nem as reembolsadas
ou compensadas por indenizações.
§ 29 O abatimento terá os mesmos limites, individual
ou global, e condições estabelecidas para as despesas
com a instrução do contribuinte, de seus dependentes e
dos menores que crie e eduque.
Art. 2., As despesas referidas no artigo anterior não
se incluem no desconto-padrão de atê 25% dos rendimentos brutos do trabalho assalariado (cédula "C"),
mas serão computadas para efeito do limite máximo global de 50% para abatimento da renda bruta auferida pelo
contribuinte no ano-base, na forma da legíslação em vi_IO~~--~
Art. 3~' Esta lei vigora a partir de sua publicação.
Art. 4<:> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A legislação relatíva ao imposto "SObre a renda e proventos de qualquer natureza tem experimentado copiosas e profundas modificações, em breves interregnos,
seja por necessidade de aprimoramento de seus instrumentos normativos ou atendimento aos postuladOS da
justiça fiscal, seja para se enquadrar nos objetivos da
política econômica, social, financeira e tributária dos sucessivos Governos, alêm de sofrer a influência da própria
dírlârriicãdo setor econômico. - - ·
Algumas conquistas e avanços de interesse individual
ou coletivo, nesse terreno, têm sido inegavelmente alcançadas, sem embargo de remanescerem pendentes outras muitas correções, inovações e medidas para o aperfeiçoamento da política tributária, tratamento eqUitativo
e socialmente justo ao contribuinte, mormente no que
concerne aos ganhos oriundos do trabalho assalariado
ou autônomo, minorando e equilibrando quanto possível a carga fiscal vigente no P.àfs, reconhecidamente elevada.
Antigas e veementes reivindicações partem das várias
camadas so_c_~ais e continuam, porém, in(!tendidas, a
exemplo da inserção, entre as hipóteses de abatimento da
renda bruta, das despesas realizadas com exames e análises clínicas, exames radiológicos e outios, necessários
para o" ôiãgiiôstico, prevenção ou terapêutica médica ou
odontológica.
Referidos exames, obviamente, podem ser buscados
através_ da assistência previdenciária oficial, mas todos
conhecemos o quadro geral de atendimento insatisfatórío aos pacientes que recorrem aos hospitais e laboratórios públicos Ou cOnveniados, amiúde _comprometidos
pelo largo espaço de tempo até a obtenção de resultados
desejados, além de outros aspectos Hgados à qualidade
dos serviços prc.~tados.
São as dificuldade<: e limitações de variada ordem, entruve.-> burocráticos, deficiências e delongas desde a marcação dos exames até sua cOnclusão, além de nem sempre disporem as unidades hospitalares oficiais dos recur~
sos laboratoriais e técnicos, nas difentes especialidades
prescritas aos segurados ou seus dependentes.
De tal sorte que, cm grande maioria, apenas as classes
mais carentes ou desfavorecidas se sujeitam aos percalços impostos ao acesso aos equipamentos hospitalares
públicos. Na realidade, o que comum ente se observa é a
canalização -dOS-pacientes, pOr força desse conjunto de
circunstâncias, para os laboratórios particulares, a que
rec_orrcm aqueles que, embor<~ com sacrifícios às vezes,
se dispõem a pagar para obter melhor atendimento, com
o desembolso de elevadas somas na realização de exames, a preços comerciais correntes.
InfCJizmente, porénl, por essa via, geralmente o trata~
menta ou o diagnóstico é célere e seguro, de bom nível,
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contribuindo para desacreditar ainda mais as fontes oficiais de prestação assistencial no campo da saúde.
Sabemos tarribém que a proliferação dos exames e
anúlises laboratoriais reS-ulta das características e con~
dições que hoje marcam o exercício da profissão médica,
por demais especializada, não prescindindo de numerosos exames, complexos e específicos, para o processo sofiSticado e confiável de diagnóstico ou pà.ra os fins pre-.
ventivos ou curativos.
A clientela fica, assim, enredada nesse quadro, direcionada naturalmente a procurar as organizações ou iniciativas partiçulares no se-to_r da saú_de, desde que quase
sempre o quadro clínico ou patológico do paciente não
pem1ite procrastinações na definição da terapia indicada.
Estes fatores explicam por que a legislação em vigor já
contempla nos abatimentos da renda bruta, os pagamentos realizados _a m~dicos e dentistas ou com hospitalização- a-despeito de os contribuintes que se valem do
favor fiScal terem, a sua disposição, os mesmos recursos
em organismos públicos de saúde,
Outro constante pleito da população refere-se à possibiridade de também deduZir aquelas despesas realizadas
com a aquisição de aparelhos para surdez, correção visual (óculos ou lentes de contato), aparelhos ortopédicos, marcapassos cardíaco ímplantáve[ e demais apare-.
lhos ou instrumentos e seus acessórios utilizados em medicina e odontologia para próteses no corpo humano,
Os fins e razões jnvocados para a adoção da providência anterior, mutatis mutandis, podem ser aqui transpostas· para justificar ·o acolhimento desta segunda expectativa, com a agravante de que, em sua maioria, esses aparelhos ou instniiri(!lifôS-·nã·Õ SãO -fõnlecidOs pela prêvidência·oficial, o que deixa o contribuinte com o ónus total paru preservar sua saúde, ou submeter-se às terapias
reabilitadoras.
Finalmente, também em pro[ da massa de contribuintes, alinhamo-nos com os esforços desenvolvidos por
vários outros Membros do Legislativo Federal, no sentido de também considerar dedutíveis os dispêndios com
aquisição de medicamentos para o contribuinte ou seus
dependentes, sempre que precedidos de receituário médico.
A despeito da atuação da CEME, sempre louvável,
não se pode desconhecer a modesta gama de medicam enlos colocados_ à di_~posição da população de baixa renda,
as quantidades limitadas dos produtos, sem olvidar os
problemas que cercam a distribuição ou fornecimento
dos medicamentos oficiais.
Em grande número de casos, ao paciente não resta outra opção que adquirir, a preços exorbitantes praticados
no men::ado, os remédios e drogas de que necessita, quase sempre produzidos por laboratórios ou empresas farmacêuticas multinacionais.
Todus estas modalidades e gastos inegavelmente comprometem os ganhos oriundos _do trabalho, assalariado
ou não~assalariadO, em -face dos altos custos que repre~
seritam os serviÇos ou produtos referidos, todos de carátcr essencial para a proteção ou a recuperação da saúde
humana.
Re.sta observar que em atenção.aos interesses do Fisco, estendemos àquelas novas hipóteses de abatimento
os mesmos limites e condições estabelecidos para as despesas com instrução; porêm, não serão computadas para
efeito do desconto-padrão da cédula "C", de modo a
não minimizar ou mesmo anular dito beneficio que ora
se propõe instituir.
Sala das Sessões. em 22 de maio de 1986.- José ignácio Ferreira.

( Ãs ComiSsões de Constituição e Justiça e dt? Finanças.)
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Ata da 73,. Sessão, em 22 de maio de 1986
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7? Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli

ÀS 15 HORAS E 20 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SR S. SENADOR éS:

Eunice Michiles- Fábio Lucena- Claudionor Ro~
riz- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio GucirOs- Alex.andre Costa- João_Çastelo - Américo de Souza - Alberto Silva - Helvídio
Nunes - João Lobo - Ccsar Cais - José Lins Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Humberto Lucena_
- Marcondes Gadc:lba- Milton Cabral- Cid Sampaio - Nivaldo Mac~ado - Gui_lherme Palmeira -:Cãrlos-Lyru ....:....L.UizCa~ãlCãrlte....=--Lourival Baptis~a -Passos Pôrto -- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
-- Luiz Viana - João Calmon - José lgnácio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad
- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Benedito Ferreira- Henrique Santitlo- Gastão Miiller- José Fragelli- Marcelo Miranda- Ãlvaro Dias- Jaison Barreto- Lcnoir Vargas- Ivan Bonato -Carlos Chíarelli - Pedro SimOn - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- A list.f\.d.epresem;a acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão,

Sob a protcção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ]9-Se<:rctário vai proceder à leitura do projeto de
lei.

-

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• ÚS, de llÍ86
Obriga a utilização da língua portuguesa nos invólucros, rótulos e impressos de frascos, recipientes,
vasilhame e embalagens de qualquer espécie, de apresentação ao público dos produtos fabricados no País,
destinados ã venda no mercado interno, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~ Nos invólucros, rótulos e impressos dos recipientes, frascos, vasilhame e embalagens de qualquer natureza bem a.s_sim nas r_espcctivas espe<:lficações e instruções de uso, dos produtos fabricados no País e destinados .à venda no mercado interno, deverã ser utilizada,
obrigatoriamente a Hngua portuguesa, de forma a indicar, claramente, ser nacional.a .. s.ua produção.
§ J9 OÜtrÕs idiomas poderão também sen.J.tilizados,
mantida a relevância atribuída à língua portuguesa no
caput deste artigo.
§ 29 Deverá constar também com destaque, no caso
dos produtos fabricados no Brasil, a indicação dessa
procedência, nos seguintes termos: ""''Fabricado no Brasil"'.
Art. 29 O Poder Executivo, no prazo de 60.(sessenta)
dias. regulamentará a presente lei.
Art. 39 Esta lei ctÍtrará em vi&or na data de sua
publicação.
·
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Justificação
O p~es~nte projeto tem por obj~ivo principal a proteção do consüinidor. O certo é que não é mais ndvidade
tentativas no sentido de confundir o adquirente de um
produto, de que esse é de origem estrangeira, pela utilização de outros idiomas, que não ·a língua portuguesa,
na apresentação desse bem ao consumo.
O embuste é evidente e cabe coibi~ lo, tornando obrigatória a língua portuguesa nos r6tulos e eml)alagens,

quando o produto for fabricado no País. A medida, além
de determinar a jndica.ção do loca( de produção, presta
um auxl1io ao consumidor, nem sempre atento a esse
tipo de manobra.
A proposição admite o uso de outras línguas, desde
que mantida a relevância atribuída à portuguesa.
Em última instância, o que se quer é evitar que certos
produtos, fabricados no Brasil, se façam passar por importados, mesmo sem essa indicação, por sinal já obrigatória. por lei, a de n~ 6.624, de 23 de março de 1979, que
"dispõe sobre inscrição obrigatória que deve constar do
rótulo ou embalagem de produto estrangeiro com similar no Brasil, e dá outras providências".
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986. Souza.

Américo de

(Âs Comissões d~ Constituição e Justiça e d~ Economia.)

O SR~PRESJD~NTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às Comissões. (Pausa.)
A Presidência recebeu as Mensagens n9s 124 a 126, de
1986 (n9s 160 a 162/86, na origem), pelas quais o Senhor
Presidente da Repúbtica, nos ter'mos do art. 42, item VI,
d.a Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolução
n9 93/76, do Senado Federal, solicita autorização para:
que as prefeituras municipais de Araranguá e Pedras
Gnmdes (SC) e Santa Isabel (GO) possam contratar operações de crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (José Fr"agelli)- A Presidência
recebeu a Mensagem n9 127, de 1986 (n9 163/86, na origem), pda qual o Senhor Presidente da República solicita, pefas razões que expõe, altefação da Resolução n9
180, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Osasco (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada.
A matéria será despachada às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimentos quC vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretário.

São Hdos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 102, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
JJ997, de 1986, que estabelece normas para a propaganda
eleitoral nas eleições de 1986, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986. - Carlos Chiarem - Alfredo Campos - Murilo Badaró.

REQUERIMENTO
N• 103, de 1986
_ Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
---do"'Regimento Interno, para o Projeto de Lei <ia Câmara
nt1 222, de 1985 (n9 6.282/86, na Casa de origem), de ini~
ciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza
a extinção e a exclusão de créditos relativos ao imposto
so&re a propriedade territorial rural, à contribuição dos
que exercem atividades rurais, à taxa de serviços cadastrais e à contribuição sindical rural, em Municípios do
Nordeste, nas condições que especifica, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986.- Alfredo Campos- Carlos Odarelli - Octávio_ Cardoso - Jamil Haddad- Ja.fson Barreto -José Lins.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos lidos serão "apreciados ao final da Ordem do Dia
da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência, nos termos do disposto no art. 414, item IV, do Regimento Interno, convoca sessão extraordinária, a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à
apreciação do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do
Senndo n9 235, de I985~DF, que dispõe sobre a organi·
zação básica da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá
outras providência_s.

O SR. PRESIDENTE (José: Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Souza.
O SR. AMllRICO DE SOUZA (PFL- MA. Pro>nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho à tribuna desta Casa para registrar a visita do
eminente Presidente José Sarney a Portugal e a Cabo
Verde, e dizer da importância que a presença de Sua Excelência representou na viagem que fez à República Portuguesa e à República de Cabo Verde, levando a palavra
do povo e do Governo brasileiro àqueles povos irmãos,
dos quais somos originários.
A presença do Presidente José Sarney em Portugal, registrada pela imprensa local, veio a se constituir num
-marco histórico entre as Repúblicas Brasileira e Portuguesa. Ali Sua Excelência pronunciou diversos discursos,
uns enaltecendo o relacionamento das duas Repúblicasirmãs, outros dizendo da importância que representava a
sua estada na Europa, e todos, Sr. Presidente, cheios·de
lirismo, de uma mensagem efetiva e de retórica simples, a
mencionar não só a importância do evento como, e principalmente. o que se esperava e o que se espera dessa visita presidencial.
Dentre todos os pronunciamentos do Presidente José
Sarney, que peço, neste momento, sua transcrição nos
Anais do Senado Federal, chamou-me ~-pe<:ial atenção o
pronunciamento de improviso por ocasião da chegada
de Sua Excelência a Cabo Verde, no dia 9 de maio corrente. Ali, da varanda do P.d.lácio do Povo, pronunciou
-sutC Excelência este importante e breve improviso:
"Generoso povo de Cabo Verde, que eu visito a
começar pela cidade de São Vicente.
Aqui estou com uma grande emoção. Como Presidente do Brasil venho trazer o respeito do nosso
País, .a admiração de nossa Pátria e a consideração
do nosso Governo ao Governo e ao povo de Cabo
Verde.
Mas, bem mais do que isto, venho trazer a palavra de um Governo identificado com o povo e assim
posso dizer que vênho trazer o abraço fraterno, amigo e irmão de 130 milhões de brasileiros. Eu acredito e peço que acreditem que todos os brasileiros desejariam estar aqui, neste instante, para viver as
emoções do reencontro das nossas origens comuns e
sentir o afeto, o calor humano desta gente tão extraordinária que habita estas ilhas.
-~ ..,. . Genfe que venceu a tudo. y~".,ceu as intempéries,
vence as secas, vence os mat.. .:. aqui permanece
com esse sentimento de Pátria que estã no coração
de cada um de vocês. Povo de Cabo Verde, que vive
um raro instante que cada povo vive na História da
humanidade, os senhores estão começando o Estado, construindo os primeiros passos de um País. Os
senhores lutaram pela independência e-viveram a in
dependência; os senhores, obstinadamente, estão
plantando árvores contra tudo e contra os elementos, maS pfantando as árvores porque essas árvores
não são somente as que estão plantadas no chão,
mas as árvores dO espírito, atravês das instituições
que estão sendo construídas erit Cabo Verde.
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São Vicente, este porto, está ligado à História do
Brasil e às recordações mais profundas de todos os

brasileiros, Era um marco no meio áesse oceano,
desconhecido do passado e hoje continua a ser um
marco, um marco de gente obstinada, de grande
gente e de grande povo.
Se os senhores, no passado, venceram tantas dificuldades, atravessaram tantos perigos para chegar
até hoje, quando não tinham aS Condições que têm
hoje à disposição do homem no mundo inteiro,
nada mais se tem a temer porque, pela frente, os se-nhores têm a alma dos pioneiros que aqui plantaram a alma definitiva deste povo. Esta alma de
Cabo Verde é a mesma do po_vo brasileiro: somos
povos irmãos.
E, orgulhosamente, nós, do Brasil, dizemos que
somos um País mestiço. E temos muito orgulho de
sermos um País mestiço, ouvindo os mesmos sons
que eu ouço aqui, e que são os sons que embalam a
minha terra.
Senhor Presidente, o_ Brasil, pela minha palavra,
pelo desejo de todos os brasileiros, estará sempre ao
lado de Cabo Verde, colaborando, ampliando os eS~
paços da nossa amizade, da nossa cooperação, do
nosso desejo de cada vez mais nos unirmos às nossas
raízes africanas. Levo desta minha passagem por
Cabo Verde essa lembrança indelével e transmitirei
ao povo brasileiro que este carinho dado ao Presi~
dente é dado ao povo do Brasil.
Há muitos anos, numa noite, na ãrea do Brasil
que é o Norte e Nordeste, que tem as mesmas bri~
sas que correm por aqui, e que chegaram das cos~
tas de África, batendo por estas ilhas, chegando
até as costas do Brasil, eu fiz um pOema que está
em livro meu, e que ê um poema que tem o título
de "Cabo Verde".
Era, na nlinha memória, na minha lembrança a
inspiração que me vinha, a inspiração desta terra
que eu nunca pensei um dia visitar como Presidente
do Brasil. E, então, eu me recordava das caravelas
que chegaram, das caravelas que partiram, e dos sofrimentos das minhas mães escravas de Cabo Verde,
de Guiné, de Angola, de Moçambique, de iailtos
mares e de tantas terras tão distantes.
Em nome do Brasil, deposito o coração dos brasileiros no coração do povo de Cabo Verde."
Este discurso do eminente Presidente José Sarney atin·
giu o âmago, a sensibilidade do povo daquela ilha. E tanto quanto os outros pronunciamentos de Sua Excelência
em terras portuguesas o Presidente José Sarney deix,qu
com o povo português e o povo de Cabo Verde a mensaM
gem maior, que é a mensagem da fraternidade de dois
povos irmãos, de povos que falam a mesma língua e que
pensam o mesmo pensamento, de povos livres e demoM
cratas, de povos que agora se dão as mãos para vibrarem
com os rumos da República brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
AMER!CO DE SOUZA EM SEU DISCURSo:' .

Excelentíssimo Senhor Doutor Mário Soares, PresiM
dente da República Portuguesa,
Excelentíssima Senhora Doutora Maria de Jesus Soares,
Excelentíssimo Senhor -Doutor Fernando Amaral,
Presidente da Assembléia da República,
Excelentíssimo Senhor Professor Doutor Aníbal Antônio Cavaco Silva, Primeiro--MiníSt_ro
Portugal, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ociãvio Dias Garcia, Presidente do Supremo Tribun?-1 de Justiça,
Excelentíssim-o-Senhor Engenheiro Pedro Pires de Miranda, Ministro dos Negócios Estrangeiros,
.
Senhoras e Senhores integrantes da comitiva que -me
acompanha,
Minhas Senhoras, meus Senhores,
Emocionado 'pela generosidade da_ a~lhida, ~onra<;fo
em ser o primeiro Chefe de Estad() a -visitã-fo depOis de
sua eleição à Presidência, agiã(feço as nobres palavras
que Vossa Excelência acaba de pronunciar, tão ricas de
significado para os nossos pOvos e para as relações entre
o Brasil e Portugal. Elas reforçam a extraordinária hosM
pitalidade e o clima de fraternidade que me vêm cercando desde o primeiro instante de minha estada em PortuM
gal.

-ae

Vindas_ de Vossa Excelência, Senhor Presidente, ganham suas palavras também um sentido especial, ao tra·
zerem em si a marca do estadista inovador, do socialista,
dO dCrriocrUta cOnv:icto, de um dos principais artífices do
moderno Portugal que os brasileiros tanto admiramos,
figura corajosa na resistência democrática como na con·
solidação das instituições que fazem hoje o orgulho de
toda a Nação portuguesa.
~b~rto ao -futuro e à modernidade, predestinado a
Cresceilte papel no cenário internacional, o povo português demonstrou, uma vez mais, na sega da sua redemocratízação, a mesma determinação e a mesma coragem
que colocaram Portugal_à frente da História, quando_ o
homem abria a imensidão dos espaços oceânícos e des·
cerrava as fronteiras de novos mundos.
Os brasileiros, que há pouco reconquistaram a plenitude aa sua cidadania e da liberdade, juntamos hoje aos
intensos laços de afeto e de comunhão que sempre os
uniram aos irmãos portugueses o novo e poderoso elo de
um mesmo projeto político; a democracia, o pleno
exercício da representatividade, a condução dos próprios
destinos.
- Há doze anos o povo português ajudou-nos a compreender o valor da democracia na construção de insti·
tUições estáveis:
A primavera política portuguesa despertou imensas
esperanças no Brasil, teve repercussão mundial; foi o
anúncio desse renascer da democracia que se afirma e
consolida nos mais diversos quadrantes.
O inesquecível Presidente Tancredo Neves, fundador
da Nova República, em visita plena de evocações e hoje
inspiradora de tanta saudade, trouxe hã mais de um ano
a esse mesmo Portugal a palavra de um Brasil que iniciava uma nova era da sua histôria.
Aquela visita testemunhava a importância especial
que os brasileiros passavam a atribuir a Portugal, com o
espírito de conferir redobrado impulso de vitalidade ao
conteúdo eminentemente humano que nos enlaça desde
o princíPio da História do Brasil.
Guia-nos nesse rumo o sentimento comum de querelações de tão profunda identidade não podem ser património apenas do passado, de recordação e de saudade,
mas de uma realidade_ positiva, voltada para a construção do futuro.
O passado oferece-nos os alicerces de uma amizade
sólida e de laços de afeto quase único entre povos contemp-orâneos. Laçosq_ue .se expressam atê no especial regime jurídico com qUe-cada país estendeu aos nacionais
do outro prerrogatiVas próprias de" seus-Cidadãos, como
o úei-cíCiÕ da representatividade democrática.
O p~csente brind~--Iios a realidade ct'a democraci_a_f~ita
iõstrumento de um projéto nacional generoso, voltado
para a edificaçãO dil.-jUstiça social e da participaçãO-popular.
. pfer~ce-nos t~f;>ém ,a_ .COJ.'agem de rn~didas de largo
alcance político, social e ·económico.
Portugal ingressou na Comunida_de Econô~i,;:a Européia, a mais ampla experiência _de integração política,
jurídica e econômica da história.
O Brasil acaba de realizar, coni o apoio e a participação ~o seu povo, uma vasta reforma econômica, _que
devo! viu ao País a_timpidez da sua economia,qaniu a ~M
peculação financeira e o flagelo da inflação, restaurou a
dignidade do valor do trabalho e da produção e criou no
País uma nova mentalidade, ensejand~ a efetiva mobilízãçãd popular na __ed_ificação _de_ ~ua hist~~ia.
Senhor Presidente,
-- - - - --- - senh-oras e -senhores,
Debruço-ID-e corri- interesse sobf"e as reiãl;:ões luso.
OfáSlliíiiis, e veJo qüe_p~rmanecenl forte os laços bumaM
nos e_ culturaiS que sempre aproximaram os dois povOs.
MUs_ vejo t::!mbém, com outro sentimento, que nossos
vínculos de cooperação, de intercâmbio e mesmo de
diá~ogo po11t!co nunca representaram a_ c'?_rltrapartida da
expressãO -perfeita do sentido de conlunhã-o que a his-tória, a cultura e a língua nos legaram e de que tanto nos
orgulhamos.
Cresc:ern as responsabilidades de nossos países diante . . _
dos numerosos temas internacionais que lhes tocam de \
perto.
··
Voús âe seUS_P_i-ôprios _p_i:wos, legidffiad-OS P'elo exercício cOnstante da democraCia, nossos goveinos têm o direito e o dever de levar ao plano das relações internado-

Sexta-feira 23

1345

nais os valores que brotam genuínos da experiêCia histórica brasileira e portuguesa.
A paz, a concórdia, a cooperação igualitária entre os
povos, a permanente disposição ao diálogo e à conci·
liaçào são expressões de uma prãtica que se tornou real
na vida politica de nossos países.
E o sentido da coerêncía que nos leva a projetar, no
plano internacional, esses valores e essas aspirações.
Não é essa, contudo, tarefa simples ou fácil: país em
desenvolvimento, diante de imensos desafios na área social - a nossa maior dívida moral, nossa primeira prioridade-, o Br;1si! vê preocupado a multiplicação de focos de confronto que desviam para debater estêreis a
atenção e os recursos que deveriam estar comprometidos
nu promoção do homem, com a causa do diálogo e da
cooperação, com o fim i::! a fome e da miséria, com a promessa de um mundo mais digno.
Os sinais de esperança no progresso do entendimento
entre as superpotências são clarões fugazes que nos surpreendem, pela distância e pela rapidez com que, assim
como aparecem, Jogo são apagados pelo recrudescimen~~0~e antagonismos ou o surgimento de uma nova te':IA América Central, o Oriente Médio, a África Austral, o Afeganistão e o Camboja e, mais recentemente, o
mediterrâneo, balizam, como pontos incandescentes, a
Geografia das crises do nosso tempo.
Aliment:mdo ou sendo alimentados pelo armamentisM
mo, pelo terrorismo, pela forme, pelo desemprego e as
desigualdades, os problemas deste fim de século desafiam a capacidade do homem de buscar na razão assoluções para edificar um mundo de paz, de respeito ao direito, de harmoniosa convivência entre os povos.
No empenho de contribuir para a solução dos problemas mundiais, o Brasil tem participado dos esforços do
grupo de contadora para abrir a América Central uma
via pacífica e negociada, que ofereça respostas às questões estruturais de ordem econômica e social que fazem
brotar a violência na região.
Gostaríamos de que um número cada vez maior de
nações se dispusse a agir conosco para fazer cessar o der~
r amamento de sangue, para reconciliar facções cujas divisões tradicionais são agravadas pela importação da
disputa ideológica lestejoestc, e iniciar a reconstrução de
uma sociedade justa e próspera, democrática e pluralista.
Causam-nos especial preocupação as graves condições
que o povo de Angola enfrenta na luta para consolidar·
se como nação c as adversidades em que e debate no seu
esforço de des_envolvimento económico e social.
_Fraternalmente solidário com o povo angolano, o
povo brasileiro repudia com veemência as agressões ex,.
ternas àquele país-irmão e repele o desrespeito a sua soberania e ao direito de livre deteniiinação de seu povo.
Enquanto não cessarem as agressões a Angola e as ingerências externas no apoio às forças irregulares que
operam no País; enquanto não se processar a indepen~
dência inadiável da Namibia; enqUanto não se eliminar
de_ vez o doloroso estigma do Apartheid da África Aus-tral, essa imensa regjão permanecerá à mercê de grave
instabilidade, capaz de levar a confrontação e a corrida
armamentista ao Atlântico Sul, ãrea que os povos daregião desejarú preservar do flagelo dos conflitos e aberta à
cooperação e ao entendimento.
Por diferentes que sejam os conflitos regionais, todos
se nivelam no padrão comum de rejeitar a diplomacia e o
entendimento, de preferir o monólog-o imposto ao diálogo consentido, de buscar refúgio na falsa segurança da
defesa da ''desordem estabelecida".
Devemos assinalar contra isso a via alternativa das soluções consensuaíS, d<i. mudança através da conciliação,
do equilíbrio de interesses que se compõem, sem se excluírem ou ignor~e:m.
É essa via do diálogo e da persuassào que temos iricansavelmente proposto como único çaminho seguro, sem
extravios_ nem ilusões, para a soluçao do problema da
dívida externa.
O Brasil fez uma opção irrenunciãvel pela retomada
do crescimento econômico.
Ser-á nesse rumo que iremos perserverar, porque não
estamos lidando com a frieza dos números, mas com o
destino e a felicidade de milhões de seres humanos dos
quais nãO_ Se Pode exigir sacrificios sem a contrapartida
-de esperançaS palpáveis.
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É do exercício permanente do diáfo8o e da abertllia da
negociação entre as partes que surgirão as fórmulas rea-.
listas que contemplem e harmonizem :os interesses de todos.
Os juros exorbitanti!S e instáveis, o Protecionismo que>
fecha os mercados aos produtos competitivos dos países
em desenvolvimento, as barreiras à transferênCia da tecnologia são realidades que -trabalham contra os interesses cole ti vos de toda a humanidade. A longo prazo, ninguém pode ganhar investindo no atraso, na instabilidade, na fraqueza e na exploração.

Sr. Presidente,
Senhoras e Senhores,
Formamos, as antigas e as jovens nações de língúa
portuguesa, um universo humano capaz de tornar efetivos numerosos interesses comuns e de constrUir uni espaço de paz no mundo do futuro.
O Brasil tem procurado desenvolver, com os povos irmãos no idioma e nos !ãços culturais e étnicos, mecariísmos de cooperação e intercâmbio, sobre bases igualitárias e interesses_ recíprocos~ intra-nsi8:CnféinCrite"l1el aos
princípios da autodeterminação dos povos, do direito ao
desenvolvimento e do respeito à soberania.
Colocadas sob o signo do novo, essas relações não deveriam ser exclusiVas du ação dos governos ou dos entendimentos entre as chancelarias. Os novos tempos são de
participação, e estõu seguro de que nada pode ser melhor
garantia das relações entre dois países do que o engajamento dos seus povos, dos meios de comunicação, das
entidades de cultura e educaçào. E, mais do que nada, a
dinâmica particíp<i.çàO dit sua juventude.
Será conhecendo-nos melhor, será fazendo do afeto
que nos une um motivo de aproximação e não só de saudade que estaremos criando a base de um relacionamento voltado para o presente e para o futuro. Um relacionamento que alcance as esferas do diálogo político e,
através de Portugal, abra-nos mais uma janela de entendimento e cooperação com a Europa, de prestígio revigorado pela moderação e independência. Um relacionamento que crie bases reais para o intercâmbio comercial.
Que -Identifique e faça crescer a-s oportunidades de colaboração em ciência, tecnologia, cultura e tantos outros
campos em que temos algo a oferecer-nos mutuamente.
Um convívio que, pondo em cõntato mais estreito os
dois povos, e sobretudo suasjuventud6s, capte e aproveite o potencial insuspeitado de riqueza e boa vontade que
alimenta como águas subterrâneas a amizade fraterna
que une nossos países.
É corri eSse espfríto que peço a todos os _presentes para
comigo erguerem um brinde à nova era que se abre nas
relações entre o Brasil e Portugal, à prosperidade crescente da nação portuguesa e à felicidade e venturas pessoais da Senhora Maria de Jesus Soares, a grande atriz
Maria Barroso, e de Vossa Excelência, Senhor Presidente, que tão bem encarna a imagem que nós os brasileiros
fazemos do homem português, com sua cordialidade.
com sua operosidade voltada para o futuro, com a cari·
nhosa maneira com: que se expressa, como se com suas
palavras nos desejasse a todos abraçar à carinhosa maneira de um povo que volta hoje a e$lar à proa de seu
tempo.
Muito obrigado.

DISCURSO DO PRESIDENTE JOSE SARNEY NO ALMOÇO QUE LHE OFERECEU O
PRIMEIRO-MINISTRO PORTUQUES. DR.
ANIBAL ANTONIO CAVACO SILVA, NO PALÁCIO REAL DE SINTRA - 5-5-86
Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Anibal Antonio
Cavaco Silva,
Primeiro-Ministro de Portugual,
Excelentíssima Senhora Cavaco Silva.
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Octavio Dias Gar-cia, Presidente do Tribunal Constitucional,
Excelentíssimo Senhor Engenheiro Pedro Pires de Miranda., Ministro dos Negócios Estrangeiros,
---Senhoras e Senhores integrantes da Comitiva que me
acompanha,
Minhas senhoras, meus senhores,
Agradeço a Vossa Excelência suas calorosas palavras,
que refletem a generosa hospitalidade do povo português
e a inigualável acolhida que os brasileiros encontram
nesta terra deVota à amizade.
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São elas tamBém a cOnfirmação de que, erU Vossa Excelência, Portugual encontrou o Chefe de Governo jovem;-dinâmico e qualificado para orientar as mudanças
modcrnizadoras que a integração com a Europa haverá
de exigir da economia e da sociedade portúguesas.
O patrímôniõ de simpatia e afiitidade que aproxima
brasileiros e portugueses está na base de um duradouro
cOngraçamento entre noSsos -p8fsis, cujos víncUlos
priviligiam-se da comum herança histórica, cultural e étnica, de que tunto se orgulha e beneficia o Brasil.
Quando nos voltamos em busca das raiZes mais autênticas da maneira de ser brasileira, a dimensão lusitana
ressalta como um pilar fundamental da nossa identidade.
O sentimento de veneração, de solidariedade qtie sein~
pre nos ligou a Portugal hoje se enriquece com a profunda comunhão de ideais democráticos e de_ sistema político nos dois paises.
Senhor Primeiro-Ministro,
Somos governantes de povos que anseiam por transformações, que têm urgência de desenvolvimento e de
justiça social.
Herdeiros de navegantes que romperam as fronteiras
marítimas do homem, Brasil e Portugal não se resignam
a ser meras testemunhas da História, figurantes da acelaraçào que marcou a evolução do último século e meio.
O ingresso de Portugal na Comunidade Econômica
Européia é a mais límpida e recente demonstração do
sentido de mudança que permeou a sociedade portuguesa desde a admirável restauração democrática, No Brasil, pouco mais de um ano depois da implantação_da
Nova República, passamos rapidamente_da realização
de reformas políticas e institucionais de longo alcance à
execução de uma reformulação da_economia sem precedente. É essa mudança que está devolvendo ao País o
sentido do valor do trabalho e da produção, com a liqUidação definitiva da especulação e a criação de uma nova
mentalidade de participação popular na condução dos
destinos do País.
Esses dois países, que se mostram ao mundo o sob o
signo do novo, do dinamismo do seu processo político,
social e econômico, ganham com essa realidade um impulso adicional que os aproxima.
O passado e a comunhão de valores inspiram-nos um
·permanente sentido de identidade, uma empatia que alcança a esfer-a de laços humanos, inclusive sob a forma
da ascendência di reta, da memória de antepassados distantes ou próximos. Esse signo do novo é o fator que nos
permitirá, sobre a base de tantos elos, impulsionar e intensificar nossas felac;ões no presente e no fUturo.
Somos países voltados hoje para o moderno. Nossas
relações não podem mover-se ao sabor somente das evocações, ao apelo exclusivo do sentimento, à força das recordações, por mais caras que elas sejam. Este é um
mundo que chega ao limiar do século XXI, em que, aos
desafios tradicionais, vêm somar-se novos reptos no
campo das ciências e da tecnologia. Não podemos
excluir-nos desse movimento da História, sob pena de
virmoS a ser condenados a acC:itar passivamente· a hegemonia, não mais daS armas, mas do sabere da competitividade econômica e comercial.
As exigências dos tempos obrigam-nos a reorientar
nessa direçào uma cooperação pela qual novas âreas vil"dO acresCentar-se às áreas tradicionais.
Ao mesmo tempo. uma importante dimensão politica
- à base de diálogo, de consulta~ de coordenação conferirá a relevância e a intensidade que nossos povos
esperam das nossas relações.
A última década assistiu ao declínio d8 êóOp(:ração internacional. A disposição ao diálogo, os acenos de distensão. a vontade politica de tratar de reformas mais
profundas no sistema internacional, a ajuda ao desenvolvimento, a transferência de recursos e tecnologia, que
~ar~.~iam m~rcar a vida entre as nações,_c~ero~:u11lugar a
uma competição egoísta, aos interesses de curto prazo, à
retórica da _confrontação, ao abandono dQ._diãlogo, ao
desprezo da ordem jurídica e das soluções multilaterais,
ao-retraim-ento de toda ou parcia-l solidariedade entre os
povos-.
. Assistimos ao espetácuio dUplamente an-gtistí3.nte das
inúmeras crises políticas que se superpõein- a um quadro
econômíco de suma gravidade, de endividamento, desemprego, recrudescimento do protecionismo, de novas
e sofisticadas tentativas de impor hegemonias tecnoló8icas. As nações poderosas procuram promover seus inte-
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resses i!Xfeirios e seus aJUstes internos ignorando as repercussões negativas que tais medidas acarretam para a
imeilsa maioria da humanidade.
Os conflitos antigos perpetuam-se na disputa de espaço com novas crises. A verdadeira paz passa a ser um
ideal distante, negado pelo equilíbrio do terror e pelas
violações aos mais elementares princípios da boa convivênCia: o resj:>eíto à soberania, o direito à autodeterminação, a nãO-intervenção, o direito ao progresso social.
A América Central, a Âfrica Austral, o Oriente Médio, o Afeganistão, o Camboja, o Golfo Pérsico e agora
o Mediterrâneo são cenários claros de intransigência,
arenas de belicosidade que arma os espíritos e divide os
países.
Toca-nos de muito perto, como brasileiros, como
Iatino-amerlcanos, como países em desenvolvimento, a
sorte dessas regiões. Na América Central, defendemos a
necessidade e que todas as partes envolvidas abandonem
as formas de pressão e a intransigência e se engajem plenamente em esforço negociador que leve ao cabal coroamento da iniciatiVa de pacificação que empreendemos
através do Grupo de Contadora e do Grupo de Apoio a
Contadora.
Na Ãfrica Austral, condenamos de forma enérgica as
agressões contra o povo-irmão de Angola, com o qual
tyntas identidades culturais e humanas nós partilhamos,
E indispensável que a comunidade internacional exija de
todos os países o respeito ao princípio de não-ingerência,
base insubstituível da convivência entre as nações e a
condições para que Angola encontre, por-si mesma, ocaminho para sua auto-realização.
O Atlântico Sul é um oceano de paz, que os países de
sua área desejam ver preservado das co"nfrontações estéreis e da corrida armamentista.
Tive a oportunidade de dizer nas Nações Unidas que a
política futura externa do Brasil tudo fará para manter o
Atlântico Sul como uma zona de paz.
Esta paz está ameaçada pelos conflitos que transtornam a vida dos países da Ãfrica Austral, pela inaceitãvd
demora da independência da Namíbia e pela intolerâvel
persisiénCiã- do- ãpanheid, cuja injustiça se manifesta
sempre, de forma chOC'dnte, nos conflitos sangrentos que
marcriri1 o qtiotfaiano sul-africano. O Brasil orgulha-se
de ser uma democracia racial.
Inquieta-nos o tratamento rotineiro e unHateral que
vem sendo dispensado à questão do endividamento extern-o. A solução definitiva desse problema, na visão brasileira, não serã alançada apenas pelas forças do mercado, mas passa necessariamente pelas reformulações dos
mecanismos que regulam o comércio e as finanças internacionais, através de negociações que não se prendam
apenas aos aspectos técnicos e financeiros, mas os integrem numa dimensão política mais abrangente.
Senhor Primeiro-Ministro.
A cada dia, cresce significativamente o número de assuntos importantes que se acrescentam às várias áreas
em que se espraia o nosso relacionamento bilateral. Queremos permanentemente, Brasil e Portugal, tratar desses
assuntos.
O estabelecimento de um diálogo permanente e amplo
sobre esses temas cria uma nova e relevante vertente no
contato entre os nossos governos. preciso que a lin.sua
portuguesa chegue cada vez mais aos foros internaciomiis e às altas tribunas de onde se decide o futuro da hu·
manidade.
No c-.unpo especifico das nossas relações bilaterais, eu
vejo com satisfação a possibilidade de explorarmos agora, em conjunto, o potencial existente em numerosas
áreas, Hoje. os resultados da cooperação ficam ainda
muito ac(uém do que podemos juslif'icadamente esperar
para um futuro próximo.
Anima-nos, especialmente, a idéia de colocar a cooperação e o intercâmbio cultural e educacional a serviço
dessa nova era de relações que se abre para nós. Serâ
compartilhando experiêncíaS que teremos. condições. de
dar a dimensão real que podem alcançar as nossas relaçõ_es, as relações luso-brasileiras.
Precisamos engajar principalmente a juventude de
nossos países e enfatizo mais uma vez este ponto, nesse
projeto comum, agregando-lhe '<! dimensão do futur_o,
que é a dos jovens.
·
O irigi'eSsci àe Portugal no Mercado Comum e a resultante expansão de suas perspectivas econômicas tendem
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a difundir seus bCneficios por todas as esferas da vida
portuguesa e especialmente nas suas relações exteriores.
A médio e longo prazos. nossos países poderão
beneficiaNe de iniciativas conjuntas, destinadas a explorar o potencial da ampliação dos mercados.

Por seu lado, a retomada do crescimento econômico
do Brasil, que fundamenta a principal opção política do
governo, se des.tina a ter um efeito positivo no crescimento do íntercãmbio bilateral e no desenvolvimento de projetas, dentre os quais ressalto especialmente os de coope-

ração naval e construção civil e portuária.
Temos, juntamente com os países africanos de língua
portuguesa, uma responsabilidade comum no domínio
da cultura, da cooperação técnica e educacional, da promoção dâ nossa língua, da valorização conjunta ,.Po patrimônio artístico e intelectual de cada um de nós.
Estará em curso, no Rio de Janeiro, como acentuou
Vossa Excelência, nestes dias q_ue c-orrem: uma reunião
dos países de língua portuguesa com vistas à unificação
ortográfica do idioma, que é expressiva do alcance e da
importância desse aspecto das nossas relações.
Senhor Primeiro-Ministro,
. A multiplicidade de eventos e contratos que esta visita
enseja é um eloqUente testemunho da riqueza do campo
de interesse de nossas relações.
Esta, tenha absoluta certeza. é uma nova era para brasileiros e portugueses, um tempo de criação, de fecundidade, para o qual espero est~visita trazer uma ponderãvel contribuição. E estou certo de que, a partir dos cantatas proveitosos que venho tendo, estamos no caminho
que melhor nos servirá nessa aspiração comuni.
A çonv~a, que hoje tivemos, causou-me uma profunda impressao pela sinceridade, pela transparência com
que foram tratados os assuntos que nos são comuns.
E firmemente empenhado nessa tarefa, e com o espírito aberto à luz dos novos tempos, que se abrem para nós,
que eu convido todos os presentes a comigo brindarem
pela prosperidade do povo pcrtuguês, pelo contínuo
aperfeiçoamento de nossas relações de fraterna amizade,
11- pela saúde e ventura pessoais de Vossa Exceléncia, Senhor Primeiro~ Ministro, e da Senhora Cavaco Silva, e
pelo êxito de seu governo. Muito obrigado.

DTSCURSO DO PRESIDENTE JOSÉ SARNEY NA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA,
EM 5-5-86.
Agradeço sensibilizado as palavras de afeto e apreço
com que me recebe esta Casa e o elevado gesto da outorga da chave da cidade, com que tão sig_n_ifi_cantemente me
distingue. Abrindo-se em generosa hospitalidade ao Presidente do Brasil, Lisboa acolhe na verdade todo o povo
brasileiro.
Sinto-me profundamente honrado com esta homenagem, que se expressa 'pelos representantes do povo lisboeta com o mesmo afeto e simpatia que os brasileiros
recebem em cada esquina, em cada canto desta cidade
que exerce um permanente fascínio sobre todos nós,
Porta de entrada da Europa, ponto de referência da
história e da cultura brasileiras, Lisboa conta-se entre
aquelas cidades com que sonham os povos, especialmente o brasileiro, quando desejam unir a recordação inspiradora do passado à vivência intensa do presente, nas
inúmeras atrações que a sua arquitetura, os seus monumentos, a hospitalidade de seu povo, a riqueza da sua
vida espiritual e a amenidade do seu clima oferecem ao
visitante.
Pessoalmente apegado a Lisboa pelas evocações culturais e pelas lembranças de minha própria vida aqui despertas. tenho desfrutado com um prazer especial do afeto da gente desta cidade, que faz do início da mi"n-h:i-visita a Portugal um verdadeiro reencontro dos nossos povos fraternos.
Lisboa recorda-nos também o passado recente de Portugal, quando suas ruas encheram-se_ do fervor cívico e
patriótico que reconquistou a democracia para este país
e dirigiu definitivamente nOcaminho da modernidade.
Daqui Portugal irr.:1.diou para o mundo, e especialmente
para os pafs-es que procuravam também o seu· caminho
da liberdade, os resultados de uma saga histórica, querecolocou este povo generoso no pãpel de protagonista de
sua história. na esteira de uma tradição que faz parte da
própria evolução do mundo moderno.

•

Senhores Membros da Câmara Municipal de Lisboa.
Presidente do meu País por uma conjugação da política com o destino -lembro verso de Pessoa: o he:rói é involuntário, Deus o agente - sou Parlamentar por vocação e por formao;ão.
Sínto-me, pois, à vontade entre os tribunos do povo
no Município, este núcleo por excelência da atividade
política.
E no Município, com efeito, que os povos exercitam o
cotidiano da democracia, da participação levada às necess~dades básicas_ da moradia, do trabalho, do lazer, da
educação, da vida cultural.
_
Das mais Cxpressivas é a contribuição que a Câmara
f\1unicipal, cqmo instituição primeira dã dein-ocrada no
âmbito local, pode trazer para essa dimensão da vida
política dos nossos paises. Tenho podido acompanhar
em m~ País o ritmo intenso da atividade política que se
-- fai~oOS: Murlicípios, e o interesse crescente __que a política
muniCipã.l desperta, especialmente nos momentos de
consolldaçào das instituições democráticas..
O interesse e a motivação que despertaram recentemente a~ eleições municipais no Brasíl atestam com veemêncJa essa verdade
Vejo, em LisbOa, tornar-se realidade esse potencial das
aspirações populares através do Município. Tive riotíéia,
com satisfação, da ação .modernizadora empreendida
por esta Casa na municipalidade de Lisboa. A sucessiva
rÇ,condução de Vossa Excelência, Senhor Presidente, ao
elevado cargo que ocupa, é sem dúvida expressiva da
qualidade e do alcance do trabalho que esta Câmara vem
rea~zando sob a sua competente orientação.
Dos IJ]yitqs desafios comuns aos nossos Municípios, a
beleza arquitetônica e o patrimônio histórico de Lisboa
lembram-me antes de tudo a importância da preservação
da memória urban1t de nossos povos.
Ganha importância, para nós, brasileiros, donos de algumas das mais portuguesas Cidades do mundo, a contribuição que nesse campo pode trazer a cooperação entre
nossos países, levada ao âmbito municipal.
Encontramo-nos no limiar de uma era nova nas relações entre Brasil e Portugal, uma era em que nosso relacionamento se adensa por força de grandes identidades
e de uma dimensão política que precisamos aprofundar.
Bem sei das dificuldades que se antepõem para conciliar o -alto interesse da preservação do riquíssimo património arquitetõnico de Lisboa com as naturais necessidades de expansão e modernização de uma cidade que
-- taffibém é um vigoroso centro comercial, financeiro. e industrial.
Este problema rios é comum a portugueses e brasileiroS. Também herdamos valioso património urbano, que
temos lutado para preservar, com êxito maior ou menor.
Em algumas cidades do Brasil, como Ouro Preto,
Olinda, Salvador e a minha própria São Luís doMara• nhão, alguma coisa foi feita nesse campo.
Infelizmente ~ão .escassos os recursos_ para tão nobre
tarefa, em face-ãe tantas outras prioridades para investimentos no campo SO.cial.
Os benefícios que adVêm pal-a Lisboa da promoção
turística de seu vasto Património histórico e arquitetônico bem CO!flprovam, porém, a viabiiidãde dessa empresa.
Por essa razão, saúdo com particular entusiasmo a iniciativa da convocação periódica das jornadas lusofir<iSileifas de pres'ervaçào do património.
As primeiras tiVeram lugar em Lisboa e esperamos que
este ano, agora no Brasil, a segunda edição desse fórum
de inestimável valor para a orientação dos administradores de nossas cidades quando da formulação de diretrizes
para a proteçào ·do património arquitetônico que nos é
comum.
Membros da. Çâmar"a"Municipal de Lisboa,
Agradcço!']Jíes mais uma vez a generosa acolhida com
_ _ que esta Casa do povo me recebeu num gesto tão expressivo.
Sei que cada brasileiro gostaria de estar aqui para receber a sua pOrção pesse afeto que a eles é dirigido por
meu intermédio, e de que serei um portador reconhecido
e fiel.
Levarei daqui lembranças,' que se s~marão àquelas
que prCenchem, de forma tão emocionante o rol das minhas melhores recordações.
Que o congraçamento de povos que representou e~ta
cerimônia continue a frutificar, e teremos dado uma con~
. tri-buiçào fmircante ii) património da no~sa amizade.
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Senhor Presidehte,
Deus é testemunha da emoção que tenho neste instante com a homenagem que a Câmara de Lisboa acaba de
prestar-me. Sou de uma cidade, de um Estado, o Estada
do Maranhão, que tem profundas raízes portuguesas.
Quando nós expulsamos -os franceses do Maranhão, o
Rei de Portugal deu aos maranhenses os mesmos privilé~
gios dos cidadãos do Porto pelo seu heroísmo durante a
Revolução de Dona Maria da Fonte. Privilégios que
eram--os mesmos da cidade de Lisboa. E eu quero aqui
invocar, neste instante, que como cidadão do Maranhão
tenho, h.á mais de -três séculos, os mesmos privilégios dos
cidaçlã_os de Lisboa. Inclusive wn que tem a delicadeza
do povo português, que nos autorizava a usar espadas
em capas de veludo.
O Sr. Presidente tev~ oportunidade de dizer que por
aqui passaram muitos Presidentes brasileiros. As
emoções de cada um deles não podemos avaliar. Elas
certamente estão guardadas na eternidade. A minha eu
posso declamr:
É de não acreditar que nenhum deles tenha tido a
emoção, o sentimento e a gratidão que eu tenho neste
instante.
Muito obri~ado.

DISCURSO DO PRESIDENTE JOSÉ SARNEY NA ACADEMIA DAS C!ÉNC!AS- LISBOA- PORTUGAL- 5-5-86
ConfessO a minha vaidade em pertencer à Academia
dus Ciências de Lisboa, irmã mais velha de ininha Aca-·
demia Brasileira de Letras.
Agradeço sensibilizado as palavras de saudação com
que me distinguiu Vossa Excelência, Senhor Professor
Jacinto Nunes, nosso Presidente, cujo renome internacional como Economista e cujas qualidades de homem
devotado a esta Academia e aos seus ideais emprestam
um brilho especial a esta cerimônia para mim inesquecí~
vc!.
Minha gratidão pelas palavras carregadas de magnânima benevolência do acadêmico José Hennano Saraiva,
que não pôde esconder seu conhecimento e amizade ao
Brasil.
Ele, grande historiador e divulgador das ciências, letras e artes.
Alegrou-me sua saudaç-d.o da chegada, em nome desta
Casa que tem o peso dos séculos, a carga da história, o
trabalho pennanente que passa de uns a outros, no milagre do tempo, entre vidas, nascimentos e mortes, guardando a tradição~ a perpétua memória da busca incessante do saber.
Sucedo a Pedro Calmon, escritor extraordinário, orador extraordinário que uma tarde no instituto Histórico
e Geográfico do Brasil saudou o doutor Mário Soares,
atual Presidente de PortugaL
Escritor dos mais altos_ da língua, não se sabe quantos
livros escreveu. Morto, continua a publicã-los, como o
legado de suas últimas lições.
O que estou a dizer coincide com o que sabeis. Aqui
sua voz foi oUvidU e apl_audida. Poucos brasileiros, e, talvez~- poucos portugueses saberiam tanto sobre Portugal
quanto ele o sabia,_ graças à sua paixão sobre o passado.
Esta Academia tem objetivos bem diversos daqueles
em que se fundaram as academias~Portugal vivia um tempo de grandes mudanças. Seu
desejo era ••propiciar pelo estudo o desenvolvimento
económico e a indústria". Aragão Mo rato, que sintetizou estas ambíçõeS, explica que seus criadores " .. :animados por um varão ilustre que, cultivando as letras desde
·os seus primeiros anos e havendo examinado os progressos que elas haviam feito nas cidades polidas da Europa,
as desejava ver não só restauradas, mas vulgarizadas na
sua pâtria, estabelecer<!OJ. esta academia das ciências.•."
O objetivo não era circunscrevê-la a elites nem
restingi-la ao exercício intelectual de alguns, mas vulgarizar os benefícios da ciência, democratizã-los de modo a
servir a todos. Aí estava o espírito moderno, o sentido
social, a vocação do bem comum, a cultura como um
bem coletivo.
Veja-se que a Academia das Cíências não nasceu para
difundir a ciência, as letras e as artes, nem para
popularizá-las, mas para vulgarizá-las, isto é, derramálas de modo a se tornar mais do hábito, saber e costume,
_mais do cotidiano, o vulgo, uma forma de vi.tla .
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Naquele tempo das nobrezas, a Academia das Ciências de Lisboa nascia piira a maiof nobreza de todas as
nobrezas, a nobreza de ser povo.
Não era cultura vulgar, mas vulgarizar a cultura,
Mas para difundir é preciso saber. Esse saber foi o
barro do trabalho dos seus pioneiros, em busca de atualizar·conhecimentos e destinação ao progresso da pátria.
A aliança da ciência e da técnica a serviço do homem.
Foi assim que num tempo de de'!írio José Joaquim de
Barros, há duzentos anos, em tempo inaugural dissertava sobre o mQvimento progressivo da luz nos espaços ce·
lestes, divagando sobre o infinito, iinaginando equações,
medindo estrelas. Dois séculos depois, o mesmo esP1rito,
com a mesma força, voltaria, com outras memórias, outras buscas de conhecimento com Tiago -de Oliveira eEpstein no manejo dos avanços dos estudos_estatísticos,
no estudo das coisas atuariais. Exemplos não faltam nesta comparação dos tempos.
_
Os compêndios sobre agricultura, memórias econômicas, flora farmacêutica e elementar portuguesa, no passado e, nos tempos modernos, o conhecimento científico
de Angola, estudos de geologia, paleontologia e micolo- _
gia, são afirm3çõeS permanentes do espíri1o do saber
para todos, aplicado e não o puro exercício TritelectUal
das letras e das artes.
Mas não se diga qcecstas foram· abandOnadas. Pedro
José da Fonseca traçava o plano ~o dicionário português
em 1780 e cm 1983 Monsenhor Dalgãdo editava o glossário Luso-asiátiCo.
E o vivo espírito desta academia. E Poit.U&al, somos
nós, herdeiros da aventura desse povo heróico e santo. 1:.
o sentido do passado c a visão do presente. Ser antigo e
ser moderno, ser mais universal quanto mais foi local.
··o mundo começa dentro da minha casa", dizia Andra"de Figueira, um brasileiro do século XIX. Senhores Acadêmicos.
Sou político e escrito i. A sensibilidade do escritor esteve a serviço da política, porque a política tem muito de
sonho e realidade.
Desejo expor algumas idéias, que defendo há muito
tempo, e tento concretizar agora, sobre o problema cultural.
Os valores da sociedade industdal são valores materiais. Os valores cUlturais vão sendO trucidados. A sociedade industrial, ila a-firmação de Strauss, está "segregando toxinas psicOlógicas". A quantidade dos bens passou
a ser mais importante do que a qliãlidade de_ vida.
Bergson, no início da segunda Revolução Ind~strial,
reclamava um ""suplemento de alma", para o descomunal corpo tecnizado da cultura de nosso tempo.
O que se percebe hoje, em todos os países desenvolvidos, é que o planejamento operou milagres e só ele pode
obter sucesso na organização_dos fatores de produção.
Não é o plancjamento que está em questão, e sim, a sua
redução aos interesses do sistema de produção. O que se
reclama não é a redução do planejamento, mas a sua extensão a outros campos que não os de interesse da produção c do consumo de massa.
Na medida em que esse planejamento é insuficiente,
isto é, na medida em que ele só contempla os interesses
do sistema industrial (expansão contínua de produção,
aumento contínuo de seu consumo, preferênCia pelos
bens contra o lazer, dedicação total às mudanças tecnológicas, auton-omia para a tecno estrutura e o Suprimento
adequado de material hwnano treinado) reduz~Se o nível
de aspirações i:fo -homerri .iO cfUe-em.a:terial, ao que pode
ser produzido em grande escala.
Assim, torna-se fãcil.atribuir e jUStffiCar recürsos para
aumentar a produção de bens, enquanto não se percebe a
importância de outras atividades não diretamente- relacionadas com o sistema.
- ·
Esse desequilíbrio provocado pela mobíliiaçãO-dã" so~
ciedadt: para reduzir seus interesses ao nível dos bens co·
· locados no mercado pelo mundo industrial está gerando
uma contestação radical da cultura em que vivemos.
Os jovens c ·os artisfasjã-perceberam que os padrões
de comportamento objetivo exigidOs são objetivõs -apenas na medida em que tomam o homem como uma unidad"C' de produção e de consumo de bens.
A visão de uma sociedade dominada pela técniCa e
pela organização, mas impotente p<ira compreerider que
o homem nãq se reduz ao que produz e ao que consome,
gerou uma literatura, uma arte e uma sociOlogia d_a cOntestação.
·

Assim, a sociedade que estamos criando sofre a mais
mdiCa! contestação, não de seus inimigos Ideológicos,
mas justamente por parte daqueles a quem ela promete
um mundo de_abundância e de bem-eStar.
''O nosso mal-estar nasce da preocupação exclusiva
com o nosso bem-estar", disse um dos filósõfos da contracultura.
Seria ingénuo e perigoso suPor que cise rricivimento,
hoje universal, é passageiro ou que pode ser suprimido.
O c_erto é estudarmos as suas raízes, que são as mesmas da nossa concordância, e tirar a lição política que
esse movimento encerra na sua insólita e cniã negação
dos valores que consideramos dignos de defesa.
A técnica veio para ficar.
Não podemos prescindir de soluções técnicas para
problemas cuja complexidade ultrapassa a nossa compreensão comum.
Cabe, entretan~o. estar atento para as deformações da
redução dos interesses do homem e não cair nessa passi·
vidade que gera o mais pobre e o mais desconfortável
c_onforto que a humanidade já conheceu.
Que haja recursos para a pesquisa, para a invenção c
para ·a Produção de novos bens. Mas que se destinem,
também, recursos para as artes, para a literatura, para as
pesquisas históricas, para as ciências, para defesa do
-Patrimônio Cultural.
-como exemplo da tecnologia a serviço desses valores
culturais mais amplos, estou trazendo para ofertar à
AcaQemia das Ciências de LisbO""d. um banco de dados
corii" 400 mil verbetes do "VoCabulário Ortogrãfico da
Língua Portuguesa," 70 mil do "Dicionário da Acade·
mia Brasileira de Letras" d6 Antenor Nascente e InformaçõCS sobre 12 mil escritores do Brasil, de Portugal,
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São
Tomé e Príncipe, aos quais se poderão -inCorporar futuramente escritores de Macau e Timor.
Através dos computadores, que serão aqui operados e
p_o_stos_ à disposição das consultas do público, manterem-os permanente intercâmbio com aAcademiadas Ciên·
cias para constante atualização e enriquecimento do pro-grama.
Senhor Presidente,
Ao falar nesta Academia, não posso._ deixar de dizer
que, assim como o Presidente não pode abandonar o escritor, este não pode deixar de exigir do Presidente apreservaÇãO- dOS valores culturais, porque mais altos e impostergáveis, sem os quais o homem é apenas uma aspiração de engordar. E aqui encontro-me em absoluta con- ·
-nuencia com o "Pfes-idente de PÕftugal. AirihOs_p_Oiíticos,
ambos escritores, juntos, na mesma visão transcendental
do homem.
Ao ··torigo do tempo vem prestarido a Academia das
Ciências de Lisboa uma grande e inestimá~el contr:ibtiíçào -à Ciência, às letras, a todo o mundo ·de cultura de
língua portuguesa, especialmente ao Br:islf.
O fundador do Estado brasileiro, José Bonifãclo de
Andrada e Silva, foi aqui secretário-perpétuo.
Desta tribuna ele anunciou o império que surgiria três
anos depois, ao despedir-se, voltando, aos 56 anos, à terra natal:
.. E que país esse, Senhores, para uma nova civilizçaão e para nosso assento das ciências!
Qu_e_terra para um gr<_1nde e vasto império!
Banhadas suas costas em triângulo pelas águas
~o_ Atlântico com um sem-número de rios caudais, e
de ribeiras empoladas, que o retalham em todos os
.-sentido.s, n_ãQ_ há parte alguma do sertão, que não
participe mais ou menos do proveito que o mar lhe
pode dar para o trato mercantil, e para o estabeleci-mento de grandes pescarias (... )
·
-- Qual outra região se pode igualar?
RiqUíssimo nos- trêS reinõS- da natureza, com o
ãildar ~os tempos ~u::nhum outro país poderá correr
parelhas com a nova Iusitânia."
Foi ~ liderança de um homem ligado a Portugal, tão
íntimo 'da cu1tura portuguesa, que pennitíu que nossa in-dependência se fizesse sem excesso de dor e mantendo
ÍJ}tegro e uno o territóriõ descOberto pelos portuglleies,
presentes desde os pampas à selva amazônica.
Sou de_ uma região. do Brasil que tem ~ortugal nas
Veias e nos olhos.
No sangue dos que atravessaram em caravelas para a
Conq~ísta dÕ novo mundo, e de geração. em geração
mantiveram suas q1,1erências e saudades. Os que primeiro
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chegaram para manter lembranças, para viver sujeições
de bem-querer davam às cidades que plantavam o nome
de Alcântara Guimarães, monção; às Vilas Alcobaça,
Salvaterra, Leiria; às Ruas do Ouro, da Alegria, da Viração, da Misericórdia, do Sul, do Desterro; e se abriam
uma praça, no meio -da mataria densa e desconhecida,
onde seria no futuro a cidade de São Luís do Maranhão,
davam-lhe o nome de Campo do Ourique.
E se não bastassem tantas saudades, criaram uma
Praça da Saudade.
Portugal nos olhos, porque a arquitetura é toda ela
guardada em casarões de azulejos, escadas cm caracóis,
pátios internos, sacadas de cantaria, fontes como as vossas, OecOs comO os vossos, ruas como as vossas e mais
ainda, gente como a vossa.
Os azulejos que aqui eram fabricados, e não eram de
boa qualidade, eram mandados para lá (e jã não-sei se
falo aqui e lá, ou lá e aqui), nos tempos de Dom José I.
Então, foram aproveitados para evitar que a maresia
destruísse o barro das casas.
Em vez de interiores, os azulejos de Portugal de repente cobriram as casas do Maranhão c transformaram a cidade, na cidade dos azulejos, porcelanas, que brilham
naqueles calores e sôis, e ventos que ventam de África,
trazendo o passado e o gosto dos mares, são cores do
Maranhão. cheiros de Portugal.
Eu mesmo, hâ aftos, em livro de versos, agora reeditado aqui em Lisboa, cantei uma fonte nossa, bem portuguesa, a fonte do Ribeirão:
São torres de água e sangue
Dos heróis de Europa e Ãfrica
Que aqui passaram e ficaram.
São gemidos de timbiras,
São carruagens de ossos
Nas ruas de São Luís
Que à noite navegam à toa
Nesse oceano sacra!
Rossio, alfama, Lisboa,
Saudªdes de Portugal.
A matriz de São Luts era sufragânea de Lisboa, era
mais fácil vir aqui do que ir ao Rio de Janeiro ou à
Bahia. Pombal criou a Companhia de Comércio do Maranhão e nos mandou um sobrinho seu, Joaquim de
Melo e Pôvoas, como Governador recomendando-lhe:

"Engana-se quem entende que o temor com que

se faz obedecer é mais conveniente do que a benignidade com que se faz amar; pois a razão natural
ensina que a obediência forçada é violência, e a v_oluntáría, segura.
Em qualquer resolução que Vossa Excelência intentar observe estas três coisas: prudência para deliberar, destreza para dispor e perseverança para acabar."
Os maranhenses expulsaram os holandeses em 1640.
Pela bra~ura receberam Del-Rey de Portugal pelas proV!s.~ regidas de 15 a 20 de julho de 1655 os mesmos pri-- vdeg10s de que gozavam os cidadãos do Porto, concedidos pela Carta Régia de 19-7-1490, no tempo da Revolução de Dona Maria da Fonte; .e entre esses privilégios,
que eu tenho, está aquele de:

"O gozarem de todas as graças, liberdades e privilégios dos de Lisboa, mesmo andarem em bestas
muares ... "
" ... portar espadas com bainhas de veludo, usar
terços dourados, punhos de fio de ouro trazer
roupas de seda ... "

e

Josué Montell_o, que aqui está, de fardào, exercita cs~
ses direitos.
Direitos que fonim ratificados em Carta Régia de 24-7-1736, de 1~>-6-1755 e de 8-2-1762.
Conheci Portugal pelos ensinamentos, petas paisagens
dos seus escritores, pela lembrança dos seus filhos e pelo
~morbrasileiro. As primeiras coisas podiam existir, mas
não exístiriam sem o amor brasileiro, este, certamente,
não se repetiria aquilo que não se repete ero. lugar nenhum do mundo e em relacionamento cóm nenhuma
nação: eSte sentimento ci.ue nos liga a Portugal e a todo o
mundo de fala portuguesa. Onde se falar ··a névoa da
apagada e vil tristeza" e por assim entendido, af estará o
sentimento do amor brasileiro.
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Amor proibido de um caboclo maranhense por uma
maranhense "branca" teve em Lisboa seu desfecho poé~
tico: nestas ruas Gane-alves Dias encontrou sua Ana
Amélia, ambos casados, amb_os infelizes, e deste encon~
tro nasceram os versos que, como meus companheiros,
aprendi na minha juventude para não mais esquecer:

"Enfim te vejo- enfim pos.c;o curvado a __teUs
pés, dizer~te, que não cessei de quererRte, .....
A não lembrar-me de ti."

Aqui, també-m em Lisboa, soou o desafio do Maranhão, na palavra de ferro e fogo do Padre Antônio Vieira, que pregou em nossas igrejas, ali viveu grande parte
de sua vida e teve oportunidade de dizer, de suas lutas
pela catequese, que, se torcesse sua batina andarilha,
não saía suor, mas sangue. E Depois, velhO, perguntado
sobre onde queria morrer, respondeu:
-"No Maranhão!"
Ele escreveu a Dom João IV sobre a responsabilidade
dos que escravizavam índios, os maus administradores
coloniais e invocou o Espírito Santo- para proteger os
que governavam. Dizendo que aquele tinha espinho nos
ouvidos, para que as palavras não entrassem de uma vez
só. Era a lição de Pombal, que os -governadores tenham
dois ollvídcis, um Para ouvir o presente, outro, o ausen-

soube ter-se transformado em Bordalo Pinheiro, que
nem o tempo nem a vida m_e deixaram viver-- com os
olhos, e c_omo são sonhos, pa.o;;so a dizer como o Mestre
Jorge Luís Borges que só o sonho é eterno porque não se
modifica nunca.
Portugal sempre foi um sonho constante em minha vi.da_Uma mudança qualquer em qualquer sonho é outro
sonho. Acompanhei os monges dos Jerónimos que mais
recentemente vivi nas páginas escritas por Cândldô-DiaS
dos Santos, no seu livro "Os.Monges de 8_ãt?)erQni_mo",
em que o Mosteiro deserto e len_t_9, em ver-se olhado_, l)_os
olha indíferente, a nós que passamos, enquanto di!:tinitivos ficam nos mármores brancos as invisíveis sandálías
de oração que pastoreiam as noites da eternidade entre
as redondilhas e os sonetos de Camões, e ecoa para sempre o cantar dos Lusíadas.
Manuel Bandeira, o grande poeta brasileiro, daqueles
que moram no Olimpo, que_este ano completa cem anos
do seu nascimento, num soneto. muito difundid_o no Srasil dedicou-lhe estes tercetos admiráveis:
"Enquanto o fero canto ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em
cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudemente as armas
e os barões assmalados."

te.
De Vieira, nada mais que o verso de Fernando Pessoa:
''Este, que teve a fama e a glória tem, imperadOr
da Língua Portuguesa, foi-nos um céu também.''
Simão Estácio da Silveira, um dos navegadores portugueses do século· XVIII, que andou naqueles mares e naquelas terras, disse:
''Eu me resolvo que esta é a melhor terra do
mundo, onde os naturais são muito fortes e vivem
muitos anos, e consta-me que, das que correram os
portugueses, o melhor é o Brasil, e o Maranhão é o
Brasil melhor."
A minha terra deve à Academia Real das Cfências de
Lisboa a edição, em !812, do manuscrito_ encontrado na
bibliott."Ca do 31' Conde de Ericeira, jornada do Maranhão, em que se relatam os sucesSDs da conquista do
Maranhão, documento este somente há 4 anos editado
no Brasil e que tive a satisfação de prefaciar. Nele hã um
episódio extraordináriO:--Jerônimo de Albuquerque, conhecedor profundo_ das
guerras da conquista, quase sexagenário, lutando nas
praias desertas do Maranhão no século XVII, antes da
batalha, chama o seu capitão Diogo de Campos Moreno, e com ele aposta suas ambiçõ_es, o espólio da batalha.
- uApostemos umas meias de seda, que antes de sábado tenho índios do Maranhão... ~·
DiOgo de--Campos lhe responde:
..Sou contente de as perder ... porém, se as ganhar,
lembro que mais há de dar Vossa Mercê."
E ficamos portugueses para a eternidade, expulsando
os franceses, nas disputas destas mágicas ..meias de seda".

Senhores AcadêmiCás,
Não é por falta de evocações que eu mudaria aqui o
gosto de falar de nossos do barro comum, oleiros de nossas querências, é a necessidade do tempo.
Eu não fal~ de Portugal pelo que eu vi, mas pelo que Ii
e vivi. Não posso vos encantar, como o fez meu conterrâneo, Odylo Costa, filho, das mesmas terras do Maranhão- a vos falar da água cantante da serra da Estrela,
do mercado da coviihã, do alto de mogadouro, das pedras do Algarves, perto das falésias onde se debruçara o
sonho do infante, nem das açotéias, nem
õúvir o mirandês, da aldeia transmontana. Nem vos transmitir o
saber deJ_oséAntônio de Freitas, amigo de Eça de_Queiroz. amigo do Rei Dom Luís, primeiro maranhense a
pertencer à Acadcmina das Ciências dé Lisboa, -grande
tradutor de Shakespeare. extraordinãrío revolvedor de
papéis históricos na torre do toinbo e a quem devemos,
segundo Rui Barbosa, a descoberta do documento fundamental que nos permitiu ganhar a causa das missões.
Minha Lisboa tem ainda o tempo dos Caf'es Martinho
e Montanha, a Perfumaria Godefroy, a Taberna Inglesa,
o Cassino Lisboense, no Largo da Abegoaria, que eu

oe
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Gôngora dizia que o tempo tem carícias para as coisas
velhas.
É com carinho que me permito recontar à Academia
das Ciências de Lisboa o meu caminho acadêmico.
Cõntei mi Academia Brasileira:
-Eu era bem jovem, publicara a ..Canção Inicial" e,
festejado na prov,i;ncia, elegeram-me para o que se chamava o _..alto sodalício". Escrevi ao velho avô, que morava ·na roça, lavrando a terra de machado e foice num
lugar que ele mesmo batizara de ..salvação", dizendo do
meu grande feito e da minha alegria.
Com a_ noti~íã-ChegaqU;Soltaram-se-fogos de festa naquela casa de barro, e houve sorrisos e orgulhos. A vizinha, Dona Tudinha, sem saber o motivo, perguntou ao
velho a razãõ- dii folgança:
-_Meu neto José entrou para a academia
-_~E ela, cur.iosa, perguntou:
-E o que é academia, seu Assuero?
Ele respondeu:
-~~---:-:::-Eu não sei. Eu sei que é "coisa grande"
·
.. Coisa Grande", aqui- se gUarda.ni os valores espirituais.
-~~Acadêmico, nO Maranhão, da Academia Brasileira de
Letras, sócio da Acaçiemia das Ciêilciils-de"Lisboa.
é cOisa gtiiiiOC.
Maior de todas:
Agradeço-lhes, a todos e a cada um, a unanimidade da
-escolha, a grandeza do gesto.
-- Agora peço licença.
Vou sentar-me à espera da passagem do tempo.
Algum dia, um estudante em tese de mestrado descobrirá o orgulho escondido desta noite em que o Presldente do Brasil viveu as alegrias da generosa alma lusita~

-

0- poder era o ada, o espírito era tudo_,
E se for pouco é gram~e.
-:___Se for grande é glória.
Vim a Portugal para aplaudir, Aplaudir o povo português, a que tam,bém pertenço por minhas origens.
Aplaudir seu governo, na pessoa do Presidente Mário
Soares, e do Ministro Cavaco SHva
-----Aplaudir os oito séculos de glórias de vosso passado
heróico, em que também se_ insere a formação histórica
da nacionalidade brasileira.
E aplaudir, repetindo Eça de Queiroz, no fecho de A
JJustre Casa de Ramires, esta formosa terra de Portugal,
tão cheia de graça, pra que sempre bendita seja entre as
_ terras.
DISCURSO DO PRESIDENTE JOSE SAR·
NEY QUANDO DO ENCERRAMENTO DO EN---~CONTRO
EMPRESARIAL DATA:
06/MAI0/86- 22:00 HORAS
____ Ê com prazer que aceitei o convite para comparecer a

este oportuno encontro entre empresár1cis ~e Portugal e
Brasil. Agradeço, sensibilizado _o honi-Oso titulo de sócio
honorãrio da Associação InduStrial Portuguesa, quere-
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cebo como uma demonstração a mais da generosidade
_-portuguesa e como testemunho do proveitoso convívio
entre dirigentes empresi_l.ríais Qe ambos os Países.
Uma reuníão de, empresário~. Ç natural que a atenção
se volte par.a o plano de estabilização ecônomica, o qual,
além do séu aspecto de combate técnico à lnflaç-d.o, reflete um projeto de toda a sociedade brasileira, cônscia de
que ele atende não só aos requisitos da racionalidade
. econômfca, mas tainbém aos imperativos da justiça social e da democracia.
T~ata-s~ _de uma opção pelo crescimento autosustentado e um não à recessão e ao desemprego. Medi·
dl::!S drásticas se impuseram face à insuficiência comprovada dos mecanismos clássicos de corte nos gastos e restrição da moeda.
Estavam sob controle as fontes primárias da inflação:
O déficit Operacional do setor público havia sido reduzido, as taxas de jurOs ca~?m, A estabilidade dos preços
agrícolas fora restaurada e as contas externas mantinham equilíbrio. No entanto, a alta de preços não cedia.
A i-ndexação tinha-se transformado no mecanismo autoalimentar da própria inflação. Havia, pois, que executar
um programa viável e corajoso, que, em recorrer a receituários ortodoxos, atendesse às exigências âe funCioriamento da economia brasileira.
Em 28 de fevereiro último, criou-se uma moeda forte
- o cruzado- em subsütuiçã.o ao cruzeiro, que sedesvalorizava quase 0,5% ao dia; suprimiu-se a indeXação
generalizada da economia pela inflação passada. A grande maioria da população dera-se conta de que os reajustes traziam apenas uma recuperação temporâria de suas
rendas, mantendo, por conseguinte, as incertezas futuras. Determinou-se, como medida suplementar, o congelamento dos preços. Era imperioso que todas as atividades produtivas passassem a funcionar em um sistema de
estabilidade c:le preços. Sob a égide de uma nova mentalidade, valoriza-se o ~abalho, remunera-se o risco e a criatividade do investimento, recompensa-se o aumento da
produtividade e a redução de custos.
Em igualmente imprescindível que o fim do flagelo inflaciOnário não implicasse, como no passado, sacrifícios
adicionais aos trabalhadores. Os salãrios foram convertidos, de cruzeiros para cruzados, pela média real dos últimos seís meses, acrescentando~se um abono geral de 8%
e de 16% para o salário mínimo. Tomamos, assim, especial precaução para proteger o poder de compra dos trabalhadores, sobretudo os de baixa renda. A criação do
seguro-desemprego e uma escala móvel de salários são
respostas à preocupação central com a imensa maioria
da população economicamente ativa. As negociações entre empregadores e empregados prosseguem livremente,
facilitadas, doravante. Pelo fim da Husão monetária e
calcadas em temas concretos, como índices de produtividade e melhoria das condições de trabalho.

Q Povo brasileiro soube ver o caráter equilíórado e
imparcial do programa. A especulação financeira foi eliminada e a poupança volta a ser canalizada para as ativi~
dades produtivas.
Em_ [5 de abril último, após um mês e meio de implantação do programa, tive o júbilo de anunciar Um- fato
inêdito para a_s ú_!Hmas gerações de brasileiros: uma taxa
de den<Jção para os primeiros trinta dias de vigência do
programa. Um êxito de tal envergadura se obteve em
meio ao entus~~mo da população e sem qualquerpertubaçiio da ofdem. Não se concretizaram os augúrios pessimistas que nos acenavam com os fantasmas do desabastecimento, da derrocada do sistema financeiro e da
recessão. Ao_contrário, temeis asslsilcto ·a uma "n"oVa aceleração em todos os setores produtivos. Prognósticos
realistas iridlcam um crescimento de 5 a 6% ao ano do
protudo interno.
·
Desejo expressar mais uma vez meu reconhecimento à
classe empresarial brasileira, representada neste encontro, pela maturidade e pelo discernimento em tão bem
compreendér a necessidade de sua corrtribuição para um
projeto que, como poucas vezes na história do País, une
todos os brasileiros, em um só espírito e uma só determinação.
Naturalmente,_o pr~wama é um primeiro passo_ que
pOr si não reSo!ve os problemas herdados da estrutura
econômica _e social:- Não satifaz os anelos concretos por
melhores condições de alimentação, moradia, saúde e
educação. No entanto, todos, hoje, no Brasil, comprcen-
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dem que a innação descontrolada não nos dava espaÇo e
visibilidade para planejar e instrumentar um programa
de investimentos de ctaro diredonamerito sOcial. O urgente nos impedia de lidar com o importante. Afastada a
instabilidade de preços, teremos condições de razer coritas certas, alocando recursos de forma mais eQuilibrada,
entre QS setores-de maior premência social e aQueles ma1s
dinâmicos e modernoS.- Podeinos- provar que a inversão
socialmente é útil c igualmente rentável e eficiente e não
agride qualquer postulado econômico.
A entrada de Portugal na comunidade econõmiCa européia é outro tema que, certamente ~nfralizou 8.t(mção
d_este Plenário. Portugal tomou um passo decislVÔ na
construção de seu futuro, ao aderir a Um mercado de
mais de 320 milhões de consumidores_ de alta renda.
Como observador, vislumbro amplas perspectivas para a
Nação portuguesa, em um acesso f.!i.Cilitado a essas novas
fontes de recursos e tecnologia.
A adesão de Portugal à CEE, na verdade, suscita
oportunidades novas a empresas de ambos os Países: a
-língua comum, o fato de os portos portugueses serem, na
Europa, os mais próXimos do Brasit; o estágio de desenvolvimento da indústria portuguesa, sua reestruturação e
modernização, são alguns dos fatores propícios a projetas.
Não me surPreende, pois, quejã estejam prõspei"an-do
entendimentos nesta área, com um interesse manifesto
de crescente número de empresas. A enorme experiência
portuguesa na área de turismo - citando apenas um
exemplo - pode contribuir, sobremaneira, para este seter que, no Brasil, apresenta grande dinamismo. As companhias de comercialização internaciOnal podem igualmente juntar esforços e experiências no sentido de multiplicar e maximü::-ãi'--opõi'tUflidades de intercâmbio, inclusive em terceiroS--mercados.
O intercâmbio comercia( bilateral carece airida de
maior eXpressividade, pois nã~ reflete potencialidades
que estejam à altura_ deste novcr·membro da comunidade
e do Brasil, a oitava econoriüa de mercado do mundo,
em termos de produção interna.
Nós, brasileiros, sabemos ver que a adesão à CEE representa uma aposta na capacidade empresarial portuguesa e ingendra amplas possibilidades de progresso,
que., sem dúvida, se refletirão de forma permanente na
esfera do comércio bilateral. A ausência de contencioso
comercial serve de alavanca sólida para a busca de con__
vergências mais substanciosas.
É bem verdade que o contexto económico internacional muitas vezes conspira contra nossas vontades nacionais. Nos últimos 10 anos, o Brasil teve que arcar com
uma sobrecarregada conta de petróleo e dispendeu valores crescentes para _o pagamento de juros sobre a dívida
externa. a taxas exorbitantes.
_____ _
Esse é um problema generalizado, à espera de soluções
mais permanentes, mais equânimes, e, sobretudo, ajustadas ao princípio indeclinâvel do crescimento econômico.
Salta aos olhos que o Brasil não pode continuar transferindo ao exteriOr renda equivalente a 5% do seu PIB. Temos, aqui, um constrangimento finã:itC_eiro comum, na
frente externa, a nos aconselhar reflexão conjunta.
Compreender as implicações do Plano Brasileiro de
Estabilização Econ_ômtca e _avaliar o alcance da participação de Portugal na CE_E co_nsu_b_s_t~n_c;iam a tarefa que
nos incumbiu na presente reunião. Desse entendimento
recíproco, deverão surgir novas luzes para a cooperação
bilateral e o enfrentamento compartido de nossos condicionamentos externos. Na qualidade de Presidente do
Brasil e, agora, como sócio honorârio da Associação Industrial Portuguesa, terei sempre presente a grandeza
dessas tarefas e a elas darei o decidido apoio do Governo
brasileiro.
Muito obrigado.
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Sou-lhes muito grato por haverem aceito esta convoc--.J.ção da ·amizade, que nos permite estar aqui, ao redor
destas mesas, escritores portugueses e brasileiros, a continwr a longa conversação, qUe raras-Vezes- se interrompeu ao longo desses duzentos anos em que as duas culturas de origem lusitana assumiram destinos diferentes.
Pode dizer-se que, até a geração de Tomás Antônio Gon-

zaga, as históçias de Portugal e do Brasil_eram uma só
história. E que foi a partir do romantismo, que coincide
com a Independência do Br.asil, que os nossos dois povos
bifurcaram os seus camínhos, ainda que assentados na
unidade da língua e numa herança que a ambo_s igual- •
mente pertence, como luso-descendentes. Essas duas cultUiãS, a portuguesa e a brasileira, estiveram, contudo,
sempre entrelaçadas, a se trocarem influências, a se sentirem amoroSamente próximas, muitas veZes - menos,
embora, -do que desejaríamos a conviverem intimamente
uni :i Com a outra, no prenúncio deste ideal de que voltem
a ser_Vistas;-qual no passado, como um só universo.
Como leitor brasileiro não deixei jamais de seguir o
que se escreve e publica neste outro lado do Atlântico. E
acompanhei, com as emoções_e as alegrias dos sucessivos
encontros, esta espécie de renascimento litf:rârio que se
proce:-;sa em Portugal desde o após-guerra e que se acenttJOU nos _últimos anos, através de uma série de obras poderosas e inovadoras, com que vârios grandes escritores
cumpriram os compromissos de criação- que com. eles
próprios e conosco haviam assumido, e através de incessante surgimento de novos nomes e de novos processos
de invenção.
Não quero dizer com isso que tenha havido uma só geportuguesa que haja deixado diante dela o papel
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em branco, sem obras ou figuras que se acrescentassem a

noSsa vlda e ao nosso mundo; sem dar continuidade ao
diálogo entre a tradição e a inovação, entre o quejâ está
escrito e o que vai escrever-se.
M~s os renascimentos não se revelam pela excelência
de ~lguns._nomes isolados.
O que os caracteriza é exatamente a abundância de autênticos criadores, a confluência de numerosos modos
distintos e até divergentes de ver, entender e explicar o
universo e o homem, de multiplicados métodos de composição, de ritmos de exposição e de formas de leitura.
E é a um desses momentos de expansão e potenciada
inventiva que estamos a assistir em Portugal, e isso não
passa despercebido ao Brasil, que reconhece nos que
aqui estão hoje conosco alguns dos protagonistas dessa
floração afortunada.
Não nos passa despercebido, mas desejaríamos que
tudo isso nos chegasse com a naturalidade do pão quotidiano.
Coi-rio, estou certo, gostariain os portUgueses de
encontrar-se_ sem esforço com as obras que, no mesmo
-idioma, escrevem õs brasileiros. Q-u-e ·escnta~--leitura e
crítíca, invenção, reinvenção e comentário," as aporogias,
as Contestações e as ex(:geses se fizessem ·prori.úi.mente
através do Atlântico e que se refletissem cotrio tÜJm espelho em cada fim de viagem e dele retornassem enriquecidós. Assim~ restaurar-se-ta a· unidade.
Para isso, cumpre que os portugueses e brasileiros
publiquem, com constância, Uns no território_dos outros
e que ali sejam lidos como o são os de casa. Impõe-se se
transforme ein rotina aquilo que até agora tem sido eSporádico - como um Eça de QueiroZ- ou um João Gaspar Simões a colaborarem Sistematicamente na Imprensa
brasileira, e um Ronald de Carvalho ou um Ribeiro
Couto na Imprensa portuguesa. Força é que frutifiquem
os trabalhos comuns, como este admirável exemplo que
é a "Nova Gramática do Português Contemporâneo",
de Celso Cunha e lindley Cintra.
A nossa vocação e a noSsa aspiração são o convívio e a
unidade. Devemos, por isso, tomar como paradigmas e
patronos aqueles portugueses e brasileiros que, nas letras, no pensamento e nas artes, dividiram sUas vidas entre PortUgal e o Brasil, como Gonçalves Crespo, Rafael
Bordalo Pinheiro, Carlos Malheiros Dias, Correia Dias,
·Jaime Cortesão, Fidelino de Figueiredo, Waldemar da
Costa, Agostinho da Silva, Eudoro de Souza e Fernando
Lemos- para citar apenas alguns nomes que pertencem
ao mesmo tempo às histórias da cultura em Portugal e
no Brasil.
~é para que se vçlteem pão quotidiano o que hoje infelizmente é ainda auspiciosa exceÇão, que desejo brindar, e também pela felicidade de cada
dos presentes e
pela amizade que entre nós se consolida e reforça.

um

Saúdo, em Vossas Excelências, o Portugal que serenova, e se integra em uma Europa uriida na prosperidade.
Saúdo também o velho Portugal que deu ao mundo as
lições de ousadia e perseverança. que soube rasgar os
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mares com suas caravelas e plantar as cruzes da conquista nas quartas partes do mundo.
Somos, os brasileiros, orgulhosamente portugueses.
Até mesmo as razões que nos levaram a romper com
os vínculos políticos, nós as buscamos na espada de
Afonsç, Heriques e no verso judicioso de João das Re·
gras. Vós, portugueses, soubestes, em toda a rica história
desta península, conciliar a bravura e a diplomacia para
pres.ervar a Nação. Não vos contentastes com a mera
aventura peninsular. Em Ourique traçastes o destino nacional, e pouco~ Estados mantém, na História, fronteiras
tão antigas e_ tão sólidas.
Vossa divisa era a de sempre; ousar. Não a ousadia desatada do saber, mas a ele submissa. Levantastes as móveis pontes sobre o mar -oceano com os pinhais da Leiria,
era a visão do poeta, sonhador- mas enérgico amestrador do futuro -que foi O. Oiniz.
Amestrar o futuro, fazer caravelas e plantar árvores.
Convocar o pensamento, reunir os saberes e multiplicãlos na reflexão e nos debates. Amestrar o futuro e construir a Universjdade de Coimbra, antes de levantar a Escola de Marinha de Sagres.
Se saúdo vossa História com emoção, é porque esta é
nossa próp-ria porção de glória na crónica do mundo.
Todos somos o que fomos, embora nos cumpra acrescentar, em nossa própria geração, f~tos a legar ao amanhã.
Viveis um tempo que se guardará na memória nacional. Vinte e cinco de abril de t974 é data carregada de
grandeza, que se fez com cravos e ao som da doce poesia
da .. Grândola, Vila Morena".
-Mas é preciso que se diga, que antes de eclodir nos
quartéis, a resistência se fazia neste. plenário.
Tenho grande gratidão pela fidalguia desta acolhida.
Sei que sou apenas o mensageirO,- há néSSé gesto oBrasil. Mas ter nas mãos o coração de Portugal entregue ao
amor do Brasil e ser o instrumento de uma continuidade,
de uma pennanência que nem os descuidos daqueles que
lá e cã nos amaram pouco ·conseguiram diminuir a amor
demais.
Falo_em nome de um Brasil em que os ventos da liberdade sacodem todas as forças vivas da Nação, em todos
os cantos, em todos os espíritos.
De um Brasil independente. Que não é um caudatãrio
das grandes potências nem prisioneiro dos pequenos
conflitos.
Falo de um Brasil que está mais bonito, com os olhos
mais brilhantes porque tem esperança. De um Brasil respeitado, restaurado em seus valores democráticos, uma
terra dedicáda· ãO trabalho, livre da especulação, do ganho fácil. da ciranda financeira que vinha transformando o país no paraíso dos papéis, com a exploração do povo; Submetido a constante desvalorização dos seus salários pela inflação devastadora que premiava o capital e
punia os assalariados com a correção monetâria.
O povo quis mudar e mudamos. Tivemos a coragem
de ousar e ousamos. Dizemos estes fatos, nesta Assembléia, porque sei que agrada aos portugueses a saúde
do Brasil. Não existem dois patses no mundo que em
suas relações repitam o que se pratica entre os nossos.
São relações diplomáticas, comerciais, políticas, históricas, culturais, pessoais. Mas é tudo isso e mais do que isso, porque elas vão alêm do formalismo para ser um estado de alma, um permanente a feto, um desejo constante
de estar juntos, sermos irmãos, caminharmos de mãos
dadas, termos_as mesmas visões.
O mundo marcha cada vez mais para ser um mundo
interligado pelas convergências e contradições. Portugal
é europeu mas não se libertará de sua vocação atlântica.
O Brasil é América Latina, a ela estamos ligados indisso·
Iuvelmente pela geografia e pela solidariedade, pela injustiça e pelo sofrimento, mas o Brasil também não abdica de sua missão no Atlântico Sul e o deseja preservar
como uma zona de paz, desnuclearizada.
Portugal é para nós a porta privilegiada onde nos sen·
timos em casa, que nos aproxima das raízes culturais européias que moldaram nosso modo de vida e nossas instituições.
Somos a oitava economia do mundo ocidental e até o
final do século estaremos, sem dúvida, entre as cinco primeiras. Nossa força queremos destiná-ta aos ideais que
fizeram nossa grandeza. Idéias de paz, de convivência
pacifica, de soluções negociadas, de bem-estar dos povos. O Brasil não tem, não teve e não terá posições hege-
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mõnicas, mas não abdica da defesa dos seus interesses e
entre estes estão;-·sem dúvida, também os das comunidades de língua portuguesa. Nós nos proclamamos, com
muito orgulho, um País mestiço. Nossas vinculações
com a Ãfrica são históriCas e fazem parte da nacionalidade.
Como Presidente da República, pela primeira vez, saio
do continente americano. Visito Portugal. N~o podia ser
outro meu destino.
Há trinta anos parlamentar, minha área de formação
política, aqui estou em casa e tenho a memória do cotidiano do trabalho de Vossas Excelências, a consciência
da grandeza desta instítuição, a mais alta j<l"descoberta
pelo homem no terreno político. Sem Parlamento não há
democr..tcia, sem democracia não existe liberdade e sem
liberdade, o homem não merece a vida. uma contra~
fação da .graça d~ existir ..
Honra~me ser recebido, nesta Assembléia que espelha
a soberania do povo português, por figuras tão ih.istfaii~
vas do elevado nível cultural e político que alc8.nça, neste País, o exercício da representatividade democrática.
Saudado pelo zelo políticO e_ pera· Corilpetêrida cíVIca"dos nove mais dest~~ados__~_~?~_ta_ institt.ii~ãO, -dC que é
.Vossa Excelência, Senhor Presidente, símbolo inspira~
dor de admiração e aplauso.
Venho a esta Assembléia com a reverência de quem
deseja homenagear um dos pilares da moderna demo-cracia portuguesa, ·que tantas e tão profundas impressões causou ao mundo e especialmente ao Brasil.
.. Parte substancial da hiStória portuguesa contemporânea está aqui pelo exercido incansâvel da convivência,
do pluralismo e da liberdade. Estes foram caminhoS da
modernidade.
Renovo lembraça do reencontro dos brasileiros com a
democracia, tão afetuosamente- saudado peiô POvo português e por seus representantes.
É um Brasil novo e vibrante de participação popular
que fala pela voz de seu Presidente. Há pouco mais de
um ano, a democracia renascida no Brasil sob o signo da
conciliação" e da esperança em saudada entusiasticamente neste mesmo recinto, na pessoa do saudoso Presidente
Tancredo Neves, homem extraordinário que a Hist6ria
preparou para fazer a transição, e que nos levou para
pôr à prova nossa capacidade de resistir à tragédia e ao
vazio.
Sigo hoje, como Presidente de um Brasil transforma~
do por profundas reformas políticas, institucionais e
econ~micas, os passos de Tancredo Neves, que encon~
traram nesta Casa um reci~to especialmente acolhedor
para os projetas de transformação política e social do
Brasil.
O povo brasileiro fez um <i-Opção irrenunciável pelit. li-·
herdade, pelo crescimento econômico e pela reforma~
cial como instrumentos de sua participação mais ativa
na História.
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A democracia, o progresso económicO-, a autonomia
internacional, a plena soberania interna e externa de
toda a Nação aprcsentaram~se como os meios mais eficazes para operar essa grande transformação.qualificati~
va no fluir da nossa história.
A todos esses esforços, o Congresso brasileiro emprestou seu mais decidido ap_oio, estando sempre à frente das instituições democráticas e a afirmar, pela ação, a
prioridade social que o País se impôs como condições
para ingressar na modernidade.
Em Portugu/, o ingresso do País nas comunidades VIrá
transformar numerosos campos da atividadc humana,
sobre os quais se estendem as práticas inovadoras desse
que é o mai.or esforço de integração ec_onômica, política
e social da história humana. A própria experiência parlamentar comunitária, a que ace.de agora Portugal, traz
uma dimensão nova e desafiadora para o exercício da
atividade parlamentar portuguesa.
Os foros políticos das comunidades crescem de importância e dão aos !:ieus integrantes tarefas cuja dimensão internacional amplia em muito as responsabilidades
da representação popular. O processo de adaptação do
país aos parâmetros com unitários em diversas matérias
de conteúdo político, social e econômico dá uma amplitude nova e fecunda às utividadcs que aqui se desenvolvem. Uma nova dignidade vem acrescentar-se àquela de
trazer para o seio da política a voz, as esperanças e as
reivindicações do povo português.

Senhor Presidente, Senhores Parlamentares,
Vim propoi--lhes uma nova era das nossas relações.
Um:t era que faça do património do passado e da
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nidade e da comunhão de valores e sentimentos uma
fonte de impulsos reais de aproximação, de coordenação, de convivência. De uma convivência não apenas
no estrito sentido das_ relações bilaterais,mas também da
ação conjunta. à base de coordenação e diálogo sobre o
crescente número de temas internacionais que interessam cada vez mais aos nossos países.
Nossos parlamentares têm um papel da maior relevânCia a cumprir dentro desse projeto. Nossas relações
somente alcançarão o grau de intensidade e_ dinamismo
compatível com os sentimentos de fraternidade e simpatia dos dois povos se elas ganharem um conteúdo político que as alce a um novo patamar.
O Brasil, por exemplo, volt_a-se co~ especial atenção
à participação lusa nos foros das comunidades, atraído
não apenas pelas repercussões positivas dessa partici~
pação cm toda a vida portuguesa, mas também porque
as decisões comunitárias refletem-se diretamente sobre
--inúmeros seiores brasileiros, dada a intensidade de nos-sa:-crelações com a Comunidade Econômica EUroPéia,
nosso inaior parceiro comercial.
- Venho a Ppnuga/ e desejo propor, com? uma vontade
política, uma r'tOva dinâmica em nossas relações. Hoje o
Brasil, dispondo de imensas potencialidades, caminha
para relações _estreitas com o mundo todo. Estamos em
toda parte e nosso dinamismo quer no _setor comercial,
-quer no político e cultural ê grande.
Queremos que nessa nova et::tpa, Portugal estejajuntp
CCiriOscó de modo mais estreito e intenso.
__ O mundo atravessou o corredor do pessimismo da década de 70. As perspectivàs que as descober~as científiCas oferecem rião têm limites. Não há mais países pequenos ou grandes. Há países que dominam a ciência, criam
c desenvolvem tecnologias ou países .condenados à escravidão tecnológica.
Esse caminho não será o do Brasil e não há por que
seja o da comunidade de língua portuguesa. Estamos firmemente defendendo nossa participação no futuro da
-informática, das fontes alternativas de energia, na bio~
- tecnologia e em todos os ramos de tecnologia de ponta
que possam assegurar a nossa verdadeira liber:dade.
Nesse Sentido seremos cada vez mais decididos. A reforma econômica que fizemos nos assegura vislumbrar re·cursos para essa ~iriiinhada, que é uma vontade da
Nação.
Convidamos PortUgal a__ Partic~pai- "cOilóSCo -desses
programas, a intercambiar recursos humanos. a engajarmo!:i nossas universidades em trabalhos conjuntos. E os
-J)arlame.ntos nossos serão o suporte político, nessa vontade decidida de inaugurarmos esse novo tempo.
Teremos dificuldades, ·mas quem pode dizer que em
algum tempo o povo português foi vencido por dificuldades'!
Temos imenso caminho a percorrer, mas não vamos
esmorecer. Em nos"a alma temos o lastro da obstinação
- que Portugal levava nas naus descobridoras e que foi lcguda ao nosso espírito.
Navegar no tempo é como marinhar em águas desconhe<.':idus.
Para isso ba:-;.tam-nos as estrelas e a coragem.
· DISCURSO DO PRESiDENTE JOSÉ SARNEY NO BANQUETE OFERECIDO AO PRESiDENTE MÁ RIO SOARES~ DA TA.' 06-05-86.- 21
HORAS~ EMBARGO.- 19 HORAS.

É um privilêgio poder retribuir neste palácio tão rico
de recordações para o meu país as honrosas homena~
gens que me foram prestadas nos palácios de Ajuda c
Sintra, cenãrios de decisões que marcaram para serrtprc
a História de Portugal e do Brasil.
~ão se apagarãO de minha memória as imagens registra~as nestes dias, nem perecerão as lem_branças ~o carinho com que me tem distinguiddo o povo português em
todos os momentos desta visita.
Nossa comunidade de sentimentos e valores deita fundas raízes na experiência brasileira. Da resistência aos
invasores estrangeiros da colônia, à imigração ainda tão
presente em nosso cotidiano, o Brasil sempre foi palco
de uma con_viv_ência reciprocamente estimulante entre
portugueses e seus irmãos de além-mar.

Os sinais desse convívio ficaram indeléveis na memória historiográfica, nas tradiÇões, nos costumes, na
própria arquitctura de meu país, fíeJ, ao mesmo tempo.
às raizes dos velhos mestres-de-obra lusitanos e à originalidade criadora dos habitantes da nova terra. Exemplo dessa mútua fecundaÇ""lo êSào Luís, no meu Maranhão natal, única capital que não foi fundada· pelos portugueses na costa do Brasil, e, no entanto, a mais portuguesa das nossas cidades pela arquitetura que fez- dela o
mais representativo conjunto urbano do século XIX no
Brasil.
·
Que lUz evoca-me a memóri.a de dois homens que fiZeram de suas vidas a fonte entre dois mundos, entre duas
nações irmãs: D. João VI e O. Pedro I do Brasil e IV de
Portugal. Pai e filho estiveram, em uma etapa decisiva
na formação nacional brasileira, à frente de movimentos
que abriram Os caminhos da construção da nossa nacionalidade. D. João foi_ o ag_cnte do destino através do
qual chegou à colônia 6 sopro dos ventos modernizadores que agitavam o panorama econômico. político e -cultural da Europa.
D. PedrQ, prin:teiro governante do Brasil independente. Soube dirigir e hispirar a luta do poVo brasileiro pela
conquista da soberania politica e Pela edificação da pátria livre e independente.
Cento e cinqUenta_ anos depois, brasileiros de origem
portuguesa continuam a enriqueCer com sua participação, iniciatiVa e talento os mais diversos setores da
vida nacional.
Dois desses nomes honram com sua presença a minha
comitivõ;!:_ o Deputado José Lourenço, ativo congressista
e um dos mais destacados líderes da aliança democrática
em nosso Congresso, e Ruth EScobar. incansável anima-dora do nosso movimento cultural e artístico e detentora de uma liderança indiSCutível no movimento de promoção dos direitos da mulher.
Recorjo, ainda, em sua ausência de última hora, Maria da Conceição Tavares, que encarnou, pelo saber9
pela veemência e emoção na defes::i da verdade e pela
combatividade tenaz, o próprio espírito de aguerrido
apoio que o povo brasileiro deu à profunda revolução
operada na economia brasileira.
O Brasil, país aberto à convivência harmoniosa de todas as forças e culturas. Deve muito da capacidade integradora de sua própria cultura ao sentido universalista
do legado português. ~te povo, que abriu ao mundo.
no alvorecer da história nloderna, as rotas que pennitiram a unificação do planeta, desenvolveu essa extraordi~
nária capacidade de miscigenar-se e abrir-se ao aparte
de outras culturas, tão características também do povo
brasileiro, Senhor Presidei-tte.
Senhor Príri1CTi0-Mini.Sti-o,
Senhora~ e Senhores,
Levo destes primeiros dias de minha estada em Portu. gal nii.o apenas a emoção do reencontro com esta terra
que ocupa um lugar especial no a feto de todos os brasileiros.
Levo também a certeza de que os brasileiros e portugueses de hoje, animados por um renovado espirita de
congraçamento, estão dando passos firmes para fazer de
suas relações um espaço privilegiado no exercício do
diálogo, na promoção da cooperação e na intensificação
do intercâmbio que os une.
Honrado em poder colocar-me ao serviço dessa antiga e renovada arriizade~ peço a todos que me acompanhem num brinde pela crescente prosperidade da nobre
nação portuguesa, pela felicidade de seu povo fraterno,
pelo contínuo aperfeiçoamento de nossas relações e pela
felicidade e ventura pessoais de Vossa Excelência e da
Senhora Soares.
Muito obrigado.
DiSCURSO DO PRESiDENTE JOSÉ SARNEY NA UNIVERSIDADE DE COiMBRA ~7-586.
. '

Chego a esta Universidade carregado de lembrança
permanentes. Não daquelas que a vida vivida acumula
em nossa memória, sedimenta das pela experiência. E sim
dus que nos vém dos livros, das conversas, das crônicase
jornal, com transunto dus vivências alheías.
Parece~me que já andei por estes corredores. por estes
pátios, por estas sala.s de aula, por estes salões capitulares, com a tradicional capa e meus compêndios, e recitei,
também, os meus poemas.

~-
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Não precls-efler o velho Teófilo Braga para viver--este
ambiente. Bastou-me ler as cartas que daqui mandou o
Poeta Antônio Gonçalves Diàs aos Seus amígOs do Maranhão e em que- nos fala de seus corflpanheiros, de seus
estudos, de seus livros, de seu teatró de sua poesia, de
seus amores. Porque foi aqui que se formaram os mestres
que deram as glórias da cultura literãiíà-à -mTnha terra
natal.
Ao tempo em que os estudantes brasíleiros saiam-de
suas províncias para o Recife, para o RiO de Jli.neíiO e
para São Paulo, a fim de recolherem ali os se_us títUlos
superiores. Era para coiffibra que vinham os estudantes
do Mamnhào.
Por essa época, uma linha de navegação direta unia
Lisboa a Silo Luís. Ora levava novos imigranteS; ori:di'a·
zia os futuros bacharéis. Era mais fãcíl estudar em Portu·
gal do que em Pernambuco. Por isso mesmo realizamos
ali este milagre: não precisamos- ter ·cm São Lu-ís "qual·
quer instituto de ensino superior, além do velho semi·
riário de Santo Antônio, para conquistar, no Século
XIX, a preeminência intclectuàl que nos confere um
capitulo à parte da história-dé nossa cultura. No mesmo
corte do tempo, deu o Maranhão ao- Brasil o seu ·maior
poeta, na pessoa de Gonçalves Dias; o grande prosador,
na pessoa de João Frandsco Lisboa, amigo de Alcxan·
dre Herculano: o seu maior homem d.e ciência, na pessoa
de Joaquim Gomes de Souza, o grande matemático de
que tanto nos orgulhamos; o seu maior biógrafo. Na pes·
soa de Antônio Henrique Leal, famoso autor dos quatro
tomos de pantheon maranhense. Amigo de Camilo Castelo
Branco.
Foi a mcsrria linha de navegação que daqtti nos levou
Manuel de Bittcneourt, jornalista e romancista qUe-preparou a geração literária ao final do século XIX e co·
meço deste século definida por Humberto de Campos,
nas suas memórias. ComO- õ últimO estilO CfC: A-tenas.
Ao tempo da c-olônia, daqui saíram e-studantes de teo·
logia para concluírem seus estudos no Sem1il'áriõ-de San·
to Antônio, segundo nos conta o Padre- BetteildOi( na
sua .. História dos Jesuítas no Maranhão."
Entre os bacharéis por Coimbra que se transferiram
para o Mãranhão, dois, também poetas, se destacam: Jo·
sé Tomás Quintanilha, Juiz de Fora em São Luís, que se
fel brasileiro aderindo à ConstituiçãO do Império, for
amigo de Filinto Elísio e de Bocage, e Joaquim José Sabino, autor de farta produção poética e de uma tragédia
- a "Nova Castro".
Mas a vinda dos maranhenses é m3is marcante. O pri.
meiro deles a se graduar fOi José--Pf:feífa da Silva, que de
1777 a 1785 aqui estudou--dfr-eito, matemática e filosofia,
e cm nossa terra se tornou jornalista combativo, poeta
repentista à meriíra de Bocage.
Odorico Mendes, já no _início -do século XIX, veio es·
tu dar medicina, estudou filosofia, e voltou para participar, com seujorna:r•·o Argos da Lf:i'\ das lutas pela in·
dependência e sua consolidação. Néo·clássico, tradutor
de Homero, Virgílio, Voltaire, foi o patriarca e inspirador do humanismo maranhense, da geração de Gonçalves Dias e Antônio Henriques Leal.
Em 1838 aQui ch~gOu u,m- c~b.oclo maranhe;;-s~- de
quinze anos. Chamava.se Antônio Gonçalves Dias. Du·
f"dnte sete anos viveu a vida boémia de estudante, estudante pobre, torturado: ''Triste foi a minha vida em
Coimbra, que é triste viver fora da Pátría; subir degraus
alheios e por esmola sentar·se à mesa estranha. Esta
mesa era de amigos ... Embora! o pão era alheio, era o
pão da piedade- era a sorte do mendigo. Compaixão!
Ê um termo de expressão incompreensível- não a quero. Mas ser desconhecido- ou mal conhecido, mas sen·
tír dores d7alma, mas viver e morrer sem nome, Sonhar
de tormentos e viver deles- é mais triste ainda, escreveu
a Antônio Teót1lo de Carvalho Leal, seu mais querido
amigo e colega. Sua turma incluía ainda, entre os maranhenses, Pedro Nunes Leal, Antônio do Rego, João
Duarte Lisboa Serra, José Ferreira Vale.
Foi cm Coimbra que Gonçalves Dias escreVeu-O meis
belo. o mais conciso e o mais popular dos poemas líricos
brasileiros. Refiro-me à Canção do Exilio, que todo brasileiro repete, eriloCfonado, sempre que o sentimento do
desterro nos aperts o coração.
Daqui partiu ta~bém, com Eça de Queiroz, a renovação do romanc:~ brastleiro, por intermédio de O mulaw
to de Aluízio de Azevedo, sensível ao modelo de O crime

do Padre Ãlnaro. As B:eraçôes preparadas por Coimbra
ressoaram no Brasil, participando de nosso processo histórico. quer no plano das idéias políticas, quer no plano
das idéiaS literárias. Ainda conheci admiradores de
Guerra Junqueiro que sabiam de cor A velhice do Padre
Eterno. Também conheci admiradores de Antônio
Nobre, que traziam na ponta da língua os poemas do Só.
EugêniO di!-Castfó, a bem- dizer, participou do processo
simbolista em meu país.
Razão assistiu ao saudoso Presidente Tancredo Ne·
ves, quando agradeceu à Universidade âe--Coimbra a
preparação dos Hderes políticos que fizeram a Independência do Brasil. Nossa autonomia politica tem a singularidade de nos manter fiéis às nossas origens;-sem pre·
juízo de nossa consciência nacional. Com razão afirma·
va Joaquim Nabuco, num de seus estudos literários, que
as duas maiores obras de Portugal são "Os Lusiádas",
no plano da criação intelectual, e o Brasil, no plano da
criação social e política.
Nossas primeiras lideranças nasceram nestas salas,
nestes çorredorcs, nestes pátios. Aqui se formaram os
nossos próceres, aqueles que moldaram o país com a sua
consciência autonómica, preservando os valores de que
nos orgulhamos: a língua, a unidade física, o sentimento
cristão, a vocação da liberdade, o gosto de construir e
realizar.
Entre vós foi aluno e professor o homem que organi·
_zou o nosso processo de independência, o sábio José Bo·
nifácio de Andrada c Silva. De 1783- onze anos depois
dos estatutos pombalinos que modernizaram esta Casa
- a 1788 fez seus cursos de filosofia e de leis. Daqui par·
tiu para sua viagem de estudos à Europa, para usar, em
Puris, a eocarda tricolor, para, de volta, aqui criar a ca·
deira de metalurgia, recebendo, ª-ç_mesmo tempo, gra·
tuitamente, setfcape\o doutoraL,
Aqui encontrou entõa seus itmãos Antônio Carlos,
graduado em filosofia, criando-se então a unidade de
pensamento que Seria -decisiva na conquista da indepen·
dência e na organização de nosso Estado. Aqui tomou
em armas: participou do Corpo Voluntário Acadêmico,
na primeira invasão francesa, foi Major, Tenente Coronel, Comandante, na segunda invasão. Elogiaçlo inúme·
r as vezeS em ordens do dia por sua cof"dgem, pôde dizer:
•• ··-~em tais circunstâncias mostrei que o estudo das Ie·
tras não desponta as armas, nem embotou em mim
valentia que sempre circulara em nossas veias,
quer nascêssemos aquém ou além do Atlântico".
Não quero prosseguir sem antes vos falar de uma dívida. Aquela que contraí na ad_olescência. Barideira Tribuzzi,. grande poeta, o mais alto de minha geração, foi
aqui que estudou, sua passagem o marcou tanto que,
pouco antes de sua morte, ainda escrevia:

aquel<~

..0 Capa Preta, manto da noite enrolando·me os
sonhos, ó pedras sábias que D. Dinis ergue em tem·
pio à Deusa Ciência.
Coimbra,- inteligência romántica de um país sentimental fonte, de santas heresias a pulsar para sempre nos coraç-ões que um
dia na água de tua fonte os lábios jovens embriagaram".
--

o·

Daqui Tribuzzi nos levou os poetas fund&'tl.entais de
nossa renovação literãfi3.. Fernando Pessoa, Camilo
Pessanha, José Régio, Miguel Torga, Antônio Botto,
Albcr~o de Serpa, Mário de Sá Carneiro, Vitorino Nemésio, Sebastião da Gama, e tantos outros. Foi nesses
poetas que nos debruçamos para encontrar nossos próprios caminhos.
Sobre Coimbra nada mais tem·se a dizer. Ela é maior
que a soma de todos os que foram e são. Não é mais um
prédio, os professores, ou alunos, os que a ela estão vin·
cu! adas pela glória com que se cobriram ou pelo anoni·
mato em que desapareceram. E porque ela sendo tudo
isso, é mais, pela carga da história e pela força de sua
instituição.
Jnslituição que está aqui e está no Brasil. Atravessando os oceanos. Está aqui e lá. Tem vãrias e é uinã só. t
realidade e é uma nuvem.
Grãto e -comovido, recebo este título e estas insígni"as,
com que quisestes generosamente associar~me a esta
universidade, cujo nome evoca, na minha Pátria, o Brasil, e -na miriha terra, o Maranhão, o fluír do espírito
através do tempo, a seqUência de homens, idéias, fatos e
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obras que são a cultura de língua portuguesa, c que a inseriram na cultura de um mundo cuja própria unidade
aqui tomou forma e impulso.
_
Nunca será demais repetir que o conceito de universa·
!idade e o sentimento de ser um só o gênero humano surgiram e ganharam corpo nesta terra e alirmaram-se den·
tro deste muros, entre aqueles que temos, os dois povos,
brasileiro e português, como nossa comum ascendência.
E que o ssber de experiência feito, de olhar, palpar, ou·
vir, sentir e viVer, aqui, nesta terra que foi o fim de um
mundo e o começo de outros, assumiu o desenho sobre
o qual se ergueu o edifício da modernidade.
Se essas novas formas de conhecimento ainda chegam
até nós, como novidade, nas palavras de Camões, de
Garcia D'Orta, de João de Barros, de Duarte Pacheco
Pereira, de Francisco Faleiro, de Frei João dos Santos,
de Manuel da Nóbrega, de Gabriel Soares de Souza, de
Vieira, de Fernão Mendes Pinto, de Sã de Miranda, é
porque se assentaram na permanência destas salas, que,
hoje como dantes, abrigam o nosso saber e o preservam
_e renovam.
Aqui o mundo não se amesquinha: no suceder das ge·
rações, no encontro de homens com origens e experiências di5;tintas. no confronto entre a história_ e a _Vida
diária, entre o livro e a fala, o tempo multiplica as Geo·
gr~fias e amplia o entr;:;ndimento do que fomos, do que
somõs e do que qucreri1os ser. Pois bem sabemos que o
que mais importa, no conhecimento que herdamos e
continuamente reconstruímos, é o que nele é o conteúdo
do futuro.
Recebe, pOis, estas vestes acadêmicas o. _que há de melhor e menos precário em mim mesmo, o que se cons·
truiu dentro de mim com a história da minha gente, com
a presença dos amigos que me chegaram no convívio di·
reto ou através das palavras que puseram nos livros que
escreveram.
Por isso, ao vos agradecer este novo gesto carinhoso,
que, na minha pessoa, fazeis ao Brasil, não posso faltar
à expressão de meu reconhecimento aos que nos acompanham dos longes da História, aos que, desta universidade, se projetam desde o passado até agora e se fazem
visíveis no que sonios e no que nos cerca.
Niri8:Uéin estranhará que se coloquem num político a
bOda e o-capf:lo di Faculdade de Direito. O direito ê o
urdume pelo qual passa, ou deveria passar, a trama da
política. E não quero referir·me apenas ao quadro constitucional e ao conjunto de leis que regulam, condicionam e orientam a ação polítiCa,"- mas sobretudo ao estudo do direito, ao progresso da hermenêutica, ao i~
sante avanço das doutrinas, ao embate revigorador en·
tre C?i?S, a_o surgimento ou ressuscitar de idéias que passam do direito à potitica, da cátedra aos partidos, à imprensa, à opini2o pública e ao parlamento.
A ciência jurídica não cessou jamais de alimentar o
pensamento político;de dar forma, justeza, amplitude e
rigor às aspírações de permanência e de mudanças so·
ciaís.
UO meSmo-modo que o pensar e o agirpolítlcOs-sào
os- responsãveis pela própria ordem jurídica, pois ê nos
partidos e no parlamento que surgem ou se impõem as
idéias que se substituem, modificam, completam oure·
nevam democraticamente as leis.
FundtHe na coincidência de origem e de alvo esse
constante dialogar entre dois tipos de inteligência e vontade, a política e a jurídica, que tantas vezes convergem
numa só pessoa. Com efeito, ao político e_ ao jurista, o
ideal de justiça estã no inicio e no iim de toda a açào,
não ajustiça vista na sua cega impassividade, mas, sim,
alerta, sensível, imaginosa e voltada completamente
para a causa humana, com a qual aspira a confundir-se.
E ninguém tampouco estranhará que um poeta receba
o doutorado em direito.
Pois isso que chamamos a causa humana é uma cons·
truçào do espírito poético, da imaginação criadora, da
fertilidade das utopias.
E é nisso que chamamos a causa humana que o exerci·
cio do direito e da política encontraram justificatíva.
Essa causa humana .que pode definir·se como aspiração- de um convívio perfeito de cada homem com os
outros homens, como o constante aprimoramento da
vida social, para que nela cada um caminhe em plenitu·
de, fiel à sua verdade, e para que possa ela responder às
necessidades que cada um e todos, sem fome e sem me-
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do, tem para ser o presente, para contar com o futuro,
para sonhar a eternidade.
Isso está na essência de nossa cultura, não apenas nd
consentimento da alma geral das duas nações de ascen~
déncia lusíada, mas no eixo do pensar de todos os povos
que são herdeiros du maneira mediterrânica de Ver o ho~
mem e o mundo. Vivemos, pois, numa cultura do poético, que explica por metáforas os espaços, as coisas e os
seres, que justifica o presente com a potência do que
imagina e sonha, um sonho entranhado no real, na vida
prática, em cada frase que se diz, em cada ato que se
completa, em cada voto que se dcpo,<;ita.
Os poetas nos compuseram o futuro em forma de profecias.

E de sua voz não escapamos ninguém, matemãticos,
físicos, biólogos, filósofos, juristas ou políticos.
Sobretudo nós, judstas, políticos e poetas, que devemos cada um a seu modo, tudo fazer para que, no espaço do mundo que nos coube, coincidam o belo, o jus~
to, o puro e o verdadeiro._
Saúdo a Universidade de Coimbra que sempre viveu
em mim e era um horizonte distante, que está perto e es~
tá longe, nos mares que atravessou e que nos atravessa~
ram.
Ela é feita de saber.
~
A única força que aproxima o homem da eternidade,
entre poesia e cravo.
Cravos de Portugual, poesia do nosso amor.
DISCURSO DO PRESIDENTE JOS/1 SARNEY NA CÃMARA MUNICIPAL DE PORTOEM 7-5-86.

E com especial satisfação que Visito esta leal cidade,
vinculada ao Brasil por laços antigos e permanentes.
Jaime Cortesão- português da melhor cepa que deu
a meu País muito anos de sua vida - definiu o Porto
com palavras magistrais:
"Democracia urbana. Estado dentro do Estado, o seu
zeloso amor às liberdades locais nunca ofuscou o senti~
do e a consciência da unidade nacional. Bem peta con~
trário. Século a século, é na pena de portuenses que vamos, com freqtiência, encontrar o fervor cívico aliado a
uma maneira equilibrada de pensar e de dizer, o amor às
mais sadias tradições da grei, o sentido das necessárias
renovações políticas e a capacidade para dar novas ex~
pressões literárias aos etos nacional.
Veio--nos do Porto, através de maciça imigração para
o Brasil, esse caráter I ibera! e democrãtico do nortenho,
sua operosidade, sua tenacidade. Esses traços fortes tan~
to permitiram, aqui em Portugal, domar as margens
íngremes do douro, como, no Brasil, criaram riquezas,
desbravaram terras, fundaram cidades.
Quero, nesta oportunidade e nesta Câmara realçar a
contribuição que o sistema português de governo deu à
organiz~ção política do meu País. Até hoje, a instituição
do município - tal como-··a-cr:iou Martin Afonso de
Sousa, em 1532, ao fundar São Vicente- constitui o
núcleo central de nosso arcabouço político~
administrativo.
Senhor Presidente,
Em nossos países, os ideais comuns de democracia e
de liberdade brilham intensamente nestes tempos.
Retoma o Brasil, hoje, o caminho do crescimento econômico e do aperfeiçoamento de suas instituições poHticas e sociais. Graças às raízes-de sua tradição democrãti~
ca e à perseverança e :.10 trabalho de todos os cidadãos,
seiva natural da árvore portuense, soube superar as vi~
cissitudes decorrentes de uma conjuntura económica in~
ternacional perversa e de um sistema financeiro mundial
injusto e anacrônico.
A adesão de Portugal à Comury.idade Econômica EuK
ropéia signifiCará, por sua vez, a ampliação de mercados
para seus produtos industriais. Não é difícil antever su·
cesso nessa empresa a que se lançam os Portugueses_,
sobretudo pela tradição de eflciência-que têm as indústrias nortenhas, cujo ponto nuclear é o Porto.
Senhoras e Senhores,
A força e a riqueza desta terra, para além dos campos
e da indústria, residem nos homens aqui nascidos.
Pera Vaz de Caminha, homem de olhos puros, cuja
carta a D. Manuel, o R~i Venturoso, é _exemplo de reaHsmo e visão de hist6ria. Tomás Antônio Gonzaga, homem de duas pátrias, cuja letra colocou a serviço da liK
berdade do Brasil, Almeida Garrett, que defendeu o hu-

manismo liberal, Ramalho Ortigão, ~póstoto até a here-sia das ~radições _nacionais portugueSas, Antônio Nobre,
cufõ mundo interior media o tamanho do mar oceano de
Camões.
_Esses homens ficam como padrão na defesa do realismo, do humanismo e do apego à liberdade e ã fraterni~
dade do homem portuense.
Não apenas por pura contingência militar, nosso primeiro Imperador, o vosso D. Pedro IV, escolheu o Porto para aqui dar seguimento à sua gesta libertãria, nem
por puro Impulso afetivodoou a eStã cidade o seu nobre
e valente coração.
Senhor Presidente,
Desejo agradeçer, atrav~ de Vossa Excelência e dos
integralltes desta Câma(a, a calorosa acolhida com que
o povo portuense me honrou a mjm, a minha mulher e
aos que me acompanham. Esse sentimento de gratidão ê
airyda mais_ expressivq porque as homenagens que aqui
recebo dão-se nesta cidade em que o brasileiro se acostumou identificar a terra da liberdade.
Es-Sa-palavra -liberdade- quero expressamente que
esteja entre as que pronuncio neste _final de minha visita
a Portugal.
se hoje o povo brasileiro a sabe praticar, foi porque a
aprendeu com o seu irmão, o povop~rt!Jguês.
E quero também di.z;er as palavras que Camilo Castelo
Br.unco, próximo do fim, ele que fora tantas vezes amargo com sua terra, escreveu a um amigo:
"Estou tríste. Aproxima~se a hora de deixar para sempre esta terra, onde, a par de muitos dissabores, experimenlL'i alegrias instant.âne.as. Não é da gente que tenho
saudades . .t de não sei quê ...".
Eu não os deixo para sempre. Mas tenho já saudades
de ~ua gente e de não sei quê...
Muito o~_!igado.

ª

DISCURSO DO PRESIDENTE JOSE SARNEY NA CIDADE DE GUIMARÃES, PORTUGAL. EM 8-5-86.
É com intensa emoção e profundo respeito que visito
Guimarães, berço da nacionalidade portuguesa, de onde
saiu para a História Dom Afonso Henriques.
Recebo as d~onstrações de carinho com que aca~
bum d_e me acolher como um gesto destinado a todos os
brasileiros, unidos em, fraterno congraçamento aos seus
irmãos portugueses em todos os momentos da longa
História comum, e especi-ª-lmentç ne,ste. em que o prok
cesso político de nossos países converge em fase de promissora sincronia.
Esta cidade há oito séculos recebia o seu primeiro fo·
ral. Este conjunto monumental erguido no sítio outrora
ocupado pelo paço do primeiro Henrique, o Conde Portucalense, marca pelo aspecto compacto de fortaleza
medieval. A sotidez dessas muralhas de granito traduz
bem o caráter arrojado de seu construtor, Dom Afonso,
que participou da heróica jornada de Ceuta, __
Meus queridos amigos de Guimarães,
Tivemos, ontem, minha mulher e eu, junto com os
que nos acomp<fnham, o privilégio de andar por este
País, de Lisboa a Porto, e, hoje, do Porto a Guimarães.
FoLcomo se estivéssemos percorrendo os caminhos da
Histófii:t. No bordejar do Tejo, Vila França de Xira,
c.o~.sua imponente fortaleza medieval; um passo em di~
reção à Batalha, deixando oliveiras, sobreiros e videiras
ao longo da estrada junto com memórias do Mestre de
A vis e do condestável Nuno Álvares Pereira, seis sêculos
de Aljubarrot<_!.__ Depois Leiria, desfile interminâvel de
pinhais, a recor~~ D. _Diniz, o Rei "plantador de naus a
haver". E Coimbra,- com o esplendor de suas tradições e
de sua universalidade: sons de aulas doutas entremeados
com o__tanger antigo das guitarras, capas pretas na vetus-ta escadaria, juventude de Portugal, sebentas à mão,
olhos prt."SOS no futuro. Colinas cultivadas se amiúdam,
rio Vouga, encostas douradas de sol, já era o Douro.
Carros de boi, modernas estradas, o eterno Portugal.
Se G uimar.ãe.~ e a região que a tem por cabeça
or~~Jham~se de seu passado glorioso, também hoje se
- OrgUHlam de teNe transformado em pólo de desenvolvi~
menta industrial do Norte, concentrando ativas indústrias têxteis.
Est~ região, onde se !ocatizam cerca de 70% de toda a
indUSffia portuguesa, naturalmente enfrenta desde ago~
r a os desafios de modernização acarretados pelo ingresso de Portugal na Comunidade Européia.
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Minha visita a esta -região, para além do privilégio de
percorrer os marcos da História portuguesa, permite-me
transmitir aos senhores industriais e comerciantes o interesse das associações industriais e comerciais brasileiras na busca de oportunidades de investimentos recíprocos, de projetas de complementação industrial e na formac;do de joinH•entures entre Brasil e Portugal.
Sr. Presidente, meu Senhores e minhas Senhoras;
Ê para mim uma honra encerrar em Guimarães, e nO
Porto, minha visita a PO-rtugal, após ter havido momenK
tos tão felizes, dos quais guardarei as melhores recordações.
Em meu nome, de minha mulher, dos que acompanham, agradeço a acolhida generosa a nós proporcionada nesta histórica cidade. Não diremos adeus, pois as relações entre o Brasil e Portugal não comportam despedidas_. Deixo aqui as mais sentidas evocações de carinho
ao povo de Guimarães e Portugal, e manifesto meu sin~
cero desejo pelo contínuo progresso e permanente fclicídade do povo português.
Queria aduzir, ainda, umas poucas palavras.
O Sr. Presidente da Gimara teve a oportunidade de
dizer que há momentos para guardar: momentos para
guurdar numa vida, momentos que pertencem a cada
um de nós;
Há momentos para guardar que pertencem a cada povo; e há momentos para guardar, na história da humanidilde, porque pertencem a toda aventura do gênero humano.
Este instante em que aqui estou é um momento para
guardar na minha vida, e ele indelevelmente ficará, porque jamais poderei esquecer a visita que faço, como Presidente do Brasil, a este histórico sitio.
Mas, Guimadh:s ê um momento para guardar, Guar.dar na história da humanidade, porque nesta área a
aventura do gênero humano tem um dos momentos
mais_aJtos, no gesto de Dom Afonso Henriques, no heroísmo daqueles que fundaram a Nação portuguesa.
Aqui _começa uma _grande Nação e, enquanto existir o
homem sobre a terta, enquanto existir a história de todos nós, existirá sem dúvida um momento para guardar.
E este inomento, entre os grandes momentos da hum a..
nidade,. será o momento de Guimarães.
Muito obrigado.
DISCURSO DO EXCELENT!SSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA REPUBLICA, JOS/1 SARNEY,
NO JANTAR OFERECIDO PELA CÃMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PORTO. NO PALÁCIO DA BOLSA- 8-5-86
"Privilégio será ~empre, para qualquer brasileiro, visitar u cidade do Porto, esta epopéia aqui tecida ao longo
de oito séculos, muito têm escrito os cronistas de meu
país sobre; esta bela e sempre leal cidade do Porto. Faço
minhas as palavras do grande poeta Ribeiro Couto, nascido também num porto, a cidade de Santos, pois elas
interpretam o que todos nós sentimoS:
··o porto é riluito meu.
O simples devaneio pelo seu cais, pelas suas vielas,
desperta correspondências com o que há de mais fundo
no meu ser moral."
Nu minha inf<incia e na minha adolescência senti sempre, na longínqua imagem deita cidade, uma espécie de
recôndita fonte das minhas energias afetivas~ O ideaJ de
simpatia humana que está nas raízes__ ge quem nasceu
numa cidade imigratória, pode ter um símbolo, ponto
de de cristalização, aqui, nesta região, de onde irradiou
a expansão portuguesa na península e que, ao longo do
tempo, continuou a dar homens para as caravelas, hoK
mens para a fundação do Império, homens para o Brasil.
Mestre Gilberto Frcyre dcnife as três qualidades dos
portugueses no_Brasil: a adaptabilidade ao trópico, capacidade de aculturação e de miscigenação. Essas qual(d:.J.dcs, que são dos portuenses, proporcionaram no Brasil a formação de uma socied~e pluri-racial, universalista c aberta ao diálogo graças a essa versatilidade, no
seio da sociedade brasileira, diferentes etnias convivem
num um bientc cordial, voltado para o progresso comum.
Os ideais ~e liberdade têm sido aqui defendidos com
vigor. Aqui, reuniram-se as Cortes, em l820, para debater e aprovar a primeira ConstituiÇão pOrtuguesa.
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O Porto !>Oube defender corri ã.rdo~ os princípios liberais nela contido!>-e, sob a liderança de D. Pedro IV- o
Proclamador, chama e garantia da nossa Independência
-afastou as tentativas de recuperação absolutista, fato
que determinou fosse esta cidade escolhida por O. Pedro
como guardíã e depositária do seu nobre e valente coração.
Aqui, foi o-trabalho que fez a terra, como foi o trabalho que construiu os caminhos, o coffiércio e a iridústria,
como foi o trabalho que criou a sua Cultura e a diversificou.
'
E como o espaço fosse -pequeno para tarita vontade,
foram os nortenhos, inumerãveis e fortes, para a nossa
terra, onde ajudaram a construir casas, ruas, cais, cfdades ~ue trazem lembranças do Por~o.
Graças, em grande parte, a esses portugueses, o Brasil
situa-se hoje entre as dcz__ m_ªiores nações industríalíza__
das.
Senho.r Presidente da República,
Senhor Presidente da Câmarª--d_o._p_o_@,
ContU o cronista Fernão Lopes que o homem do Porto, Domingos Peres das Eiras, assim respondeu ao c::nviado do_ Mestre de Avis~ "Eu digo por mím e páf todo
este povo que aqui está, nós somos prestes com boa vontade de servir o Mestre, nosso Senhor, fazemos tudo que
ele mandar por seu servíco e defensào do reino".
Desejo dizer, ne!>le último compromisso, em Portugal,
o quanto saímos daqui com o coração cheio de gratidão
por tudo que recebemos de afeto e carinho e de estima.
Eu conhecia o Por_tugal da sua história, conhecia o-POr~
tugal de sua literatura, conhecia a geOgrafia ~e P:ortugal,
o sentimento português que, tantas vezes, ailOnimarfiente, com minha mulher, tive oportuhidade de usufruir,
percorrendo_ as aldejas, conversando com o povo, conhecendo seus linguajares e CÇJstumes.
Mas estou certo de que eu não conhecia como -também os portugueses não conheciam; o- Portugal moderno, este Portugal das instituições democráticas, consolidadas na convivênCia pluralista e aberta, este Portugal
numa transformação profunda que todos acabamos de
testemunhar.
Trouxe, comigo, nesta comitiva, homens dos ma_is representatiVos do meu país, para homenagear Portugal,
para ajudar o humilde Presidente do Norte e que pudesse a nossa comitiva prestar uma homenagem bem maior
a Portugal. Trouxemos grandes escritores: Jorge Amado, Josué Montello, Francisco de Assis Barbosa, Orígenes Lessa, Luiz Vianna Filho, José Guilherme Mer~
chiar, Herberto Salles, Marcos Vilaça. Zélia Gattai e a
grande Raquel de Queiroz. E deputados e senadores dos
mais representativOs do Congres_so: Senador Alfredo
Campos, que é nosso líder no Senado Federal, Lídef do
Governo, Vice-Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Wilson Campos. Trouxemos o Senador Luís
Cavalcante, trouxemos o Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara do Deputados, e trouxemos dois filhos do Porto que são representativos do
povo brasileiro, escolhidos dentre os nossos representantes: um, Deputado José Lourenço, daqui da área do
Porto, que ê também líder do meu partido na Câmara
dos Deputados, e trouxemos Ruth .Escobar, Deputada
que leva pam o Brasil, permanentemente, esta alma irriquieta da cidade do Porto, Presidente do Conselho Ee:minino dos Direitos da Mulher. As figuras maiS representativas do comérdi:i e da indústria. Mais de cem industriais- braSileiros ·aqUi -estavam. E tOdos nós somos
testemunhas dessa transformação extrao-rdinária qUe
hoje nós enc6i1trUii10S-em Portugal e com um espírito
que eu acho importante: o progresso sempre destrói os
valores tulturais, o desenvolvimento acelerado não
substitui a cultura imediatamente por outra cultura,
exerce uma certa desorganização. E aqui, em Portugal,
nós a'ssbtimos que esse desenvol~imento não matou e
não está de maneira nenhuma prejudicando a indentidade cultural, a identidade cultu'ral de Por.tugal;·porquc
esta os portugueses têm .de preservar a todo custo, em
meio aos embates dessas transformações, porque esse é
um patrimônio que não é somente do povo português, é
de todo povo de língua portuguesa do mundo inteiro.
E trouxemos, também, um fato inédito no BraSil. ·o
Deputado Fernando _Santos, também, que era o único
de nós todos que, ao saber que, nas nossas recepc:ões,
nós teríamos que usar a casaca, ~oi-lh~ perguntado, ele,
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vitalidade c dá mostras claras do importãilte papel Que
lhe está reservado no futuro deste joVem e progreSSista
país.
Senhoras e Senhores,
-~ Caminhar por São Vicente ê, para um brasileiro, um
reens:ontro com sua própria terra. Aqui ressaltam aoS
olhos e ao sentimento a simpatia e as afiriidades que tornãfii: t~<? _p_róximos os povos tirasileiro e cabo-verdiano.
Tudo nos- identifica.
A comunhão da herança étnica, histórica, cultural e
Jin8üístiCa manifesta-se a cada instante, no modo de ser,
na música, nos valores culturais, nas aspirações de progresso social e econômico que -unem os dois povos e os
fazem parceiros por excelência na comunidade das
nações.
Essa identidade cstâ na base de um relacionamento
mutuamente proveitoso, que se diversifica e ganha crescente-dimensão política na medida cm que se mul~li
cam õs interesses comuns.
São Vicente tem e seguirá· tendo um papel da maior
iriiportância nesse processo de estreitamento das nossas
relações de intercâmbio e cooperação. Voltado_s para a
ampliação das bases sólidas sobre as quais se pauta o desenvolVimento de nossas relações, os governos brasileir~
e cabo-verdiano assinarão, no decorrer desta visita, um
acordo comercial que estenderá às relações económicas e
comerciais entre os dois pa:fses os benefícios que já alcançamos na cooperação técnica. e educacional e no
diâlogo político.
•
A realização, em julho próximo, de uma exposição de
produtQ!i brasileiros nesta cidade e a posterior instalação, no porto de São Vicente, de um entreposto comercial brasileiro, colocarão em novo patamar os vínculos
comer~ais, -dando maior solidez às nossas relações.
Re.forçam-se, assim_) os laços históricos que aproximam São Vicente ao meu País, dentro do qr.tadro mais
amplo do fraterno relacionamento entre o Brasil e Cabo
Verde.
Senhor Prefeito,
A sincera amizade entre brasileirós e cabo-verdianos,
que se-manifestou de foima tão emocionante na acolhida
generosa que o povo vicentino nos está oferecendo, faz
certamente de nossas relações um modelo do que deve
ser a cooperação entre países çm desenvolvimento, unidos pela CQmunhão de aspirações e pela urgênci.a dos
seus desafios.
Levo de São Vicente a recordação indelével da forma
como esSaS relações, bem conduzidas pelos governos, em
bases de igualdade e fundadas em interesses recíprocos,
encont.ram.no povo o s_eu melhor suporte, a sua melhor
garantia.
Esse é, sem dúvida, o sentido mais "importante de minha estada _aqui, porque me faz ver com confiança e orgulho o trabalho em que todos nós estamos empenha- ,
dos.
DISCURSO DO PRESIDENTE DA REPOBLI~com essç espírito que peço a todos que me acompaCA, JOSt SARNEY, EM CABO VERDE, POR
nhem num brinde pela prosperidade crescente do povo
OCASIÃO DO ALMOÇO OFERECIDO PELAS .·: ''Viêentiflo, pelo contírru'ci progresso social e econômico de
AUTORIDADES DE SÃO VICENTE. DATA: 9-5Cabo Verde, pela sincera e fraterna amizade que une
86- HORÁRIO: 13 HORAS- EMBARGO: 12
nossos povos e pela saúde e ventura pessoais de Vossa
Excelência e do Presidente Aristides Pereira.
HORAS I BSB).
Muito obrigado.
Ê com intensa emoção que agradeço as palavras de
boas-vindas com que Vossa Excelência, Senhor Prefeito,
tão bem traduz a generosa hospitalidade do povo desta
DISCURSO DO PRESIDENTE DA REP7JBL!ilha.
rCA JOSt SARNEY POR OCASIÃO DO JANTAR
As referências a meu P.o.ís e aos laços de amizade que
OFERECIDO PELO PRESIDENTE DE CABO
nos unem são para mim motivo de orgulho, por sua sinVERDE. DATA. 9-5-86- HORÁR/01~0:30 HOceridade e pelos fraternos sentimentos que refletem.
RAS- EMBARGO: 20:00 HORAS (BSB).
Esta é a primeira visita oficial que realizo à África,
uma das principais matrizes da nacionalidade brasileira,
Agradeço com grande emoção as palavras de amizade
de que tanto nos orgulhamos. É significativo que esse
e apreço que Vossa Excelência me d' ·u e que tão bem
contacto se inicie em Cabo Verde, e precisamente por
traduzem a hÓspitalidade e o afeto do povo CaboSão Vicente, a que nos unem tantos vínculos históricos,
verdiano para com os brasileiros.
que remontam à era dos descobrimentos.
Os laços de fraterna amizade e grande simpatia recíCabo Verde sempre teve para nós brasileiros ·um signiproca que unem nossos povos saem fortalecidos desta vificado todo especial, por sua vocação de elo entre três
sita em que tantos aspectos positivos vieram somar-se à
continentes, de enlace entre povos. E São Vicente, por
intensa tradição de relacionamento que se vai forJando
sua posição privilegiada dentro deste arquipélago,
entre nós.
·
destacou-se sempre nessa tradição, tornando-se o porto
Cabo Verde é wn País que desperta especial interesse e
por excelência na rota entre o Brasil e a Europa.
atenção no Brasil.
Hoje, ass.isto aqui ao admirável esforço de desenvolviE o faz não apenas pelas profundas identidades étnimento com que o povo vicentino colabora na construção
cas, culturais e históricas que unem os dois povos e os
e na consolidação da sua Pátria. Centro dinâmico da
identificam, mas porque os brasileiros reconhec~ o
economia cabo-verdiana, São Vicente empolga por sua
que é d_c um Partido muito popular, como é que ia a casaca dele. Ele respondeu: ••Tenho três".
Trouxemos o Presidente da Federação Nacional dos
Trabalhadort.-s. na Indústria, José Calixto, que está abrilhanta nU o cono!>CO a nossa comitiva. Trouxemos também o Ministro Abreu Sodré, esse, representafiv0 dqs
restos da nobreza brasileira -ele é ainda do tempo do
Império. Também tínhamos de trazer, díantC: de tant~s
figuras 'do pensamento atual brasileiro, esse paulista
quatrocentào. E, como M ínistro da Cultura, uma das figurus mais-importantes da inteligência brasileira, com
repercussão no mundo inteiro, que ho~ colabora coni
nosso governo dando a ele brilho, que é-o Ministro Celso Furtado.
·
E representando as nossas Forcas Armadas, que têm
tido um comportamento impecável em todo o processo
da restauração democrática brasileira, o Chefe da minha
CaSa Militar, que é o General Bayma oenys.
Senhor Prcs-iden_te da Câmara Municipal do Porto,
sempre hfl oportumdade de se dizer que era difícil a gente se colocarem lugar de outros. Ponha-se no meu lugar.
E Gilberto Amado, nessas situações~ dizia com as palavras, se nós as usarmos de novo, começam a ficar· gastas
e e_c_r~~l)l aquele sentido verdadeiro que tinham. Ele gostava de dizer: "Não tenho palavras". A minha situação
quase que ·neste instante é aquela de dizer- a todos os
portugucse..~: cu não tenho palavras. Mas tenho ainda
duas palavras: o provérbio popular que todos nós temos, em Portugal e no Brasil (certa vez soube que nasceu há algun~_ sécult)S na tradição de despedida dos estudantes de Coimbra), o provérbio que diz: quem parte
leva sãudades e deixa saúdes. Mas há também um outro •
provérbio que procura definir Sa:Ud!i:de. Diz que saudade
é a vontade de ver de novo. E quando a gente parte provando no coração aquele sentimento de querer voltar.
Eu ~igo que todos nós, quando chegamos a Portugal,
sentimos a vontade de querer voltar. QUero dizer a todos, ao seu Presidente da República e a todos os portugueses do Porto e deste pai!> extraordinârio, país moderno que a gente olha e fica feliz:
Nós brasileiros, ficamos felizes quando olhamos aságuas de seus rios, as águas do Tejo, ..que tive a oportunidade de uma vez mais olhar.
E aqui quero fazer um parêntese, também, para dizer
que o primeiro maranhense do ramo da minha família
dos Araújo, vem de Arcos de Valdevez, daqui do nort;
de Portugal, em 1705. Mas quero dizer que aqui passaram muitos Presidentes do BmsiL Cada um viveu a sua
realidade. Todo Presidente do Brasil tem por dever
amar Portugal. E eles devem ter amado _com muita intensidade. Mas eu quero dizer que, com meu orgulho
humilde, não acredito que nenhum deles tenha amado
tanto Portugal, quanto eu amo. Muito obrigado.

•
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magnífico esforço d.e construção da nacionalidade a que
se dedicam com afinco seus irmãos Caho-verdianos.
Esta é a primeira impressão que levo desta visita: A de
um povo dono de um património cultural genuíno, que,
por cima dos desafios de sua independência recente das
dificuldades próprias de um País em desenvolvimento.

e

Lança-se com intensa força de vontade na consolidação do seu Estado, na busca do progresso social e econômico e na afirmação de sua cultura.
Essa tarefa encontra em Vossa Excelência, senhor Presidente, uma das mais expressivas lideranças do mundo
africano, forjada na Itita pela independência e pelo desenvolvimento.
A grande simpatia pessoal que eu jã devotava a Vossa
Excelência, com quem tenho o prazer de compartilhar
excelentes amigos comuns, ganhou aqui uma nova di~
mensão:
A do político que reconhece-e a-dmira o trabalho de
um governante, pelo testemunho de suas obras e do afeto
que lhe dedica seu povo.
Sua liderança, o expressivo trabalho político reãfiiadO
pelo seu partido na consolidação da fndepêndencia
Cabo-verdiana e de todos os países africanos e as qualidades que distinguem o povo deste País, especialmente
.aberto à convivência com todos os povos, fazem de Cabo
Verde um foco de permanente interesse da diplomacia
brasileira No quadro mais amplo da elevada prioridãde
que atribuímos às relações com O-Continente africano e
especialmente com os países de língua portuguesa.
O grande número de contactos de alto nível entre nos~
sos Governos, de que é tão expressiva a visita de Vossa
Excelência ao Brasil, em 1980, e a intensa cooperação
que estamos desenvolvendo em diversos campos, notadamente na área de formação de recursos humanos tem
contribuído para dar um tom elevado ao diálogo político
entre o Brasil e Cabo Verde.
Minha presença nestas ilhas tem hoje o sentido de
aprofundar esse diálogo e _procurar criar fórmulas para
que os seus beneficias se transfiram com maior intensidade para as áreas do intercâmbio comercial e da cooperação técnica, económica e educacional.
E a dimensão cultural ganha, nesse quadro, uma importância singular, como área em que temos não apenas
muito a nos oferecer, mas também diversas preocupações a compartilhar.
Com efeito, sentimos todo o alcance da nossa ídentidade de sentimentos nessa área quando refletimos sobre
suas palavras, Senhor Presidente, que, ao debruçarRse
sobre a cultura de Cabo Verde, arrojou luz também
sobre a cultura brasileira quando afirmou:
"Dizer que temos uma cultura própria é afirmara nossa existência como povo, é reiVindicar uma identidade.
Essa cultura, essa identidade, são para nós tão essenciais, que não hesitaríamos em voltai ãos sacrifícios de
ontem, se tento fosse necessário, para garantirmos a sua
preservação."
Senhor Presidente,
No horizonte das relações internacionais, a comunidaR
de de países de língua portuguesa aparece hoje como
uma importante dimensão da política externa de cada
um de nós. Vejo com grande esperança a possibilidade
de criarmos mecanismos informais, mas efetivos, que
nos permitam coordenar-nos melhor em torno da crescente variedade de temas internacionais que nos tocam
muito de perto e para cuja discussão temos um aparte
positivo a dar.
A comunidade lingUística nos dá também condições
de desenvolver fórmulas :~róprias de coOperação naquelas áreas mais sensíveis para: o esforço de desenvolvimenR
to de nossos povos.
Ê unindo-nos em torno dos desafios da técnica, da
ciência e da educação, que conseguiremos reservar no futuro um lugar compatível com as aspirações de nossos
povos.
Estamos inicíando um;.; ,:ra em que as disputas hegemônicas não mais se limitam à força e ao império do poder estratégico, mas alcum,:am o próprio saber.
Inauguramos, há pouco, um esforço original e valioso
de cooperação no campo da uniformização da ortografia
da língua portuguesa, esforço a que todos os países lusófonos emprestaram todo o .seu apoio.
Essa é uma iniciativa que bem demonstra a possibiliR
dade de nossos Países criarem cada vez mais espaços de
interesses compartilhado, de forma a dar organicidãde

aos laços de identidade cultural e histórica e deles fazer
_fustru_mentos d_e rel~ções mais dinâmicaS e produtivas.
Com o mesmo es~írito, muito poderíamos rea.Tizar em
outros campos de mteresse comum.
Senhor Presidente,
Os laços de amizade entre nossos países têm frutificado sob a forma de uma crescente intimidade, que nos
leva por caminhos de entendimento franco e solidário._
A presença, entre os Cabo-verdianos que aqui me acolhem, de numerosos exRestudantes no Brasil, testemunha
a importância dos vínculos que estamos criando e a forR
ma conci-eta que pode assumir a nossa cooperação,
Orgulhamo-nos, como brasileiros, de poder contar,
em nossas fileiras acadêmicas, com a participação de esR
tudantes de Cabo Verde, que se têm destacado pelo seu
riível de interesse e por sua dedicação não só aos estudos,
nlas ã--propria amizadejâ conSolidada entre os dois po-

vos.
É sobre essa base que se projetam os resultados proiieilosos das conversações que venho mantendo com
Vossa Excelência e com as demais autoridades Cabover-dianas.
..
E é para expressar o reconhecimento do povo brasileiro ao papel decisivo de Vossa Excelência no estreitamento de nossas relações, que tenho a honra de outorgar-lhe,
em seu mais alto grau, a Ordem do Cruzeiro do Sul.
Seja ela como o selo que se estampa sobre uma nova
era de _enten-dimento, de diálogo e de cooperação entre
nossos governos e de amizade fraterna entre os dois povos.
--Com esse espírito, peço a todos que co-migo brindem
pela prosperidade crescente do povo Cabo-verdiano,
pelo constante aperfeiçoamento das relações entre oBrasil e Cabo Verde, e pela felicidade e ventura pessoais de
-Vossa Excelência e da senhora Aristides Pereira
Muito obrigado.
DISCURSOS DO PRESIDENTE DA REPUBLICA JOSE SARNEY, POR OCASIJ.O DA
SESSÀO SOLENE DA ASSEMBLEIA NACIONAL POPULAR CABO VERDE. DATA.· 9-5-86
HORÁRIO_. 18."30 HS. EMBARGO_. 17 HS (BSB).

Ê com _a ~;moção de político formado na vida pagaR
mentar que agradeço, sensibilizado, as palavras de saudação com que V. fu.' me brindou, Senhor Presidente, e
a acolhida fraterna que me dispensa esta Assembléia.
São elas expressivas da magnífi~a ~9sp_italidade e do afeto sinCero de que temos sido objeto minha comitiva eeu,
neste País-irmão.
Esta Assembléia é a expressão da própria soberania do
Pº--V:O cabo-verdiano, tão duramente conquistada. Aqui
se expressam, pela voz legítima de seus representantes, as
aspirações, reclamos e anseios deste povo generoso, volR
- tado para o trabalho honroso de construir seu próprio
paí.s sobre a bast! de uma identidade nacional fecunda e
muito particular, de que com razão se orgulha a gente
generosa destas ilhas.
__
O povo brasileiro acompanha com interesse e atenção
o d_esenvolvirnento desta luta diâria do povo fraterno de
Cabo Verde. Nós mesmos, voltados para o trabalho de
consoHdar uma independência que ainda se contrói, vemos nos desafios e_ na ação do povo cabo-verdiano um
espelho de nossos próprios desafios.
Tal identidade, que se vem somar ao patrimônio de
uma herança histórica, cuitural elingüística comum, está
na-base de um crescente e diversificado relacionamento
entre nossos palses.
Esse relacionamento, que se estende a diversas ij:reas
da atividade social e económica, encontra no intercâmbio parlamentar uma de suas fases promissoras. Penso
que-as-relações entre dois países tão próximos em termos
culturais e _unidos por franca simpatia, não devem ser
thãntidos apenas no formalismo dos contactos governamentais. Delas _f:!ev~tp. _participar os mais Variados setores
da sociedade, de forma a dar conteúdo humano ao bom
entendimento político que nossos países matêm não só
sobre temas bilaterais, mas também sobre ampla agenda
_intr;:rn_acional.
O momento é particularmente feliz para promovermos
essa elevação do tom das nossas relações. O Brasil que
fala aos cabo~verdianos pela voz de seu Presidente ê um
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País r~nqvaQo pela reconquista democrática e pela retomada do crescimento económico.
E um País ainda cheio de desafios pela frente, com
uma imensa dívida moral no campo social e com a realidade contrastante dos vãríos brasis. Mas é um País que
reconquistou a esperança, que dispertou para a participação nas ruas, no Congresso, nos sindicatos, no quotidiano das compras, do trabalho, e do Jazer.
Realizamos profundas modificações institucionais,
que devolveram ao povo a sua soberania. Convocamos
uma Assembléia Constituinte destinada a dar ao País
uma nova face institucional, compatível com suas aspiR
rações de progresso social e político e capaz de dar-nos
os instrumentos necessários para nos engajarmos plenamente na luta para alcançar o século XXI numa condição mais favorável, com mais estabilidade política e
efetiva solidez na base de sustentação social do estado.
Fizemos uma profunda reforma da economia e das finanças do País, destinada a reconquistar os valores do
trabalho e da produção, A acabar com a inflação e a pôr
flm à especulação. Tomamos mais límpida e transparente nossa economia, criando condições efetivas para o
planejamento económico, para a retomada dos investiR
mentes produtivos.
Dessa forma, esper~mos poder realizar as transformações necessárias para imprimirmos com plenitude a
grande prioridade social que orienta a ação do Governo
e é anseio de toda a sociedade. Compreendemos que o
Brasil moderno, independente, capaz de constribuir positivamente para o progresso e a paz, exige a justiça social, a liberdade, o fim da miséria e da fome.
Para o êxito dessas iniciativas, fora-m decisivos o apoio
e a participação do Congresso brasileiro e do Povo, que
tomou nas mãos a condução do seu destino.
Sei com que interesse essas transformações em meu
País foram acompanhadas aqui em Cabo Verde, numa
manifestação desolidariedadee apoio que muito nos alegra. o que esperamos é poder canalizar para as relações
bilaterais os resu!ta_dos promissores que a Nação brasileira espera alcançar dando passos tão amplos e signifiR
cativos como esses.
Desejamos, no contacto estreito com as nações mais
fraternas, levar ao plano internacional o espírito e os esR
forças de mudança e dinamização que estamos empreendendo no plano interno, graças à reconquista da liberdade e da democracia, graças à partiCipação popular.
Senhores Deputados, Senhoras e Senhores, nesta primeira viagem que realizo, como Presidente de meu País,
a[ém dos limites do continente americano, encontro em
Cabo Verde uma ocasião espectalmente oportuna para
reiterar a prioriedade qué o Brasil atribui, em sua política externa, as relações com o Continente Africano. A África, de que Cãbo Verde é imagem promissora e atuante, é uma das matrizes do Brasil moderno. A ela nos
unem inúmeras afinidades étnicas, culturais, históricas e
lingüísticas, além da natural comunhão de interesses em
inúmeras matérias interriaCionais, principalmente aquelas ligadas à paz, ao desenvolvimento econômico e social
e à cooperação entre os povos.
Na ampla convergência de pontos de vista entre nossos países, encontro ã matéria-prima com a qual havemos de prosseguir na consolidação de relações densas no
plano político e crescentemente diversificadas e dinâmicas no plano económico-comercial e da cooperação em
bases igua [itárias.
No campo da política externa, Cabo Verde tem pautado sua ação pela defesa intransigente da paz e do desarmento. Igualmente notáveis vêm sendo os esforços de
seu País em prol do estabelecimento de uma nova ordem
internacional, mals justa e equitativa, e do respeito, por
todos os Estados, independentemente de suaS orientações sócio-políticas e de seu poder relativo, às normas
jurídicas internacionais e aos princípios fundamentais
inscritos na Carta das Nações Unidas.
Todos esses temas nos aproximam e tornam a nossa
coordenação importante para a produção de interesses
comuns. A comunidade lingUística, que nos aproxima
por um lado especialmente sensível dos demais países
que falam em português, permite-nos pensar em fórmu-las práticas de levar aos foros internacionais, em nossa
língua, posições construHvas em muitas matêriasdeinteresse como o desarmamento, a preservação do Atlântico
Sul como um oceano de paz e de cooperação, a defesa in-
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transigente da não-intervenção e dO direitO de at.it-odeteminação dos povos, e tantos o'u:tros.
N~ que-Se -rerere â situação africa'na, as avaliações do
Brasil c de Cabo Verde se associam às posições de todas
as nações livres e soberanas deste Continente.. __
Nossas manifestações de repúdio ao coloniafismo, ao
neo-colonialismo, bem como a todas as formas de racismo, uquelas que_ de forma odiosa institucionalizam a
discrimlnaçào ·raChil Como-siStema de dominação, foram
muito m:.~is do que uma plat<~forma compartilhada de
política íntem-acíonal, constituem clara e abrangente visão do mundo.
Nunca é demais repetir que a sociedade brasileira,
fundamentada nu miscigenação racial e na integraçào de
culturas, rejeita veementemente o regime injustiftcúvel e
retrógrado do apartheid, ainda vigente, mas em plena e 1
irremediável crise, na Ãfrica do Sul c na Namíbia. Coerente com os unseios do povo brasíleiro, meu Governo
tem condenado sistematicamente a persistência desse regime, que, além de violar os direitos do homem e a dignidade da espéclC,- humana, representa, a nosso ver, a
fonte originária- das graves tensões e dos conflitos na~
frica Austral.
I mbuido da convicção do-direito dos povos a se organizarem soberanamente em Estados, especialmente no
contexto da luta anticolonial, tem o Governo brasileiro
reiterado a sua inflexível condenação à coneínuada ocupação ilegal do território da Namíbia pelo Governo de
Pretória, bem como a poHtica agressiva e d_es_es_tabitiza-dora da Ãfrica do Sul contra paíseS vizinhos, em especial as Repúblicas Populares de Angola e de Moçambique, países aos quais estamos liga_dos, tal qual Cabo
Verde, por vínculos inquebrantáveis de caráter histórico, lingUístico e cultural.
Senhoras e Senhores,
Temos acompanhado com preocupação e analisado
em profundidade a presente_ situação na Âfrica Austral
e., em particular, as graves e complexas condições existentes na República Popular de Angola, em decorrência
das agressões externas àquele país irmão.
Neste momento em que me encontro em solo africa·
no, manifesto a firme convicção de meu Governo de que
são indispensáveis e da maior urgência a cess:ição não
apenas das agressões cometidas pela República da Ãfrica do Sul contra Angola, mas também de toda assistência às forças irregulares que desestabilizam aquele país.
Reafirmando a altã prioridade atribuída pelo Brasit à
preservação da soberania, da independência e da integridade territorial da República Popular de Angola, reiteramos a firme diSposição do Governo brasileiro de buscar incessantemente favorecer o estabelecimento da paz
e de rechaçar todas as ações que conflitem com o estrito
cumprimento dos princípios fundamentais do diieitO il1ternacional e da carta das Nações Unidas.
A posição brasileira, de inequívoco apoio -aos legítimos interesses rlo povo angolano, traduz_a solidariedade
de minha Nação com a liberdade e a dignidade em Angola c em toda a Ãfrica Austral.
Estou certo de que a complexa problemática da Ãfrica Austral janiaiS poderá ser soluciOnada no horiZonte
das tensões Leste-Oeste ou sob quafqi.Ier óptica estratégica de grandes potências~ A solução' dri crise naquela -região passa primeiramente pelo desaparecimento do
apartheid e, cm seguida, pela sólida implantação de uma
estrutura de interaçào pacífica entre--os- Estados daregião, que permita a todos eles dedicar-se à luta para implementar os projetas nacionais de desenvolvimento.
Nesse contexto, esperamos colaborar, de forma franca e reciprocamente vantajosa, pad O maior prOgresso
de todas as nações africanas que a:>sim o desejarem. A
cooperação brasileira já se tornou conhecida por nossos
parceiros africanos como desprovida de intenções hegemônicas e vinculações de ordem polílica ou ideológica.
De nossa parte, não pouparemos esforços para continuar, com imaginação criadora, a intensificar essa cooperação.
,
Como exemplo desse esforço, o 'Governei brasileiro
está ultimando novo programa de _cooperação ~écnica
para a Ãfrica, co11substanciado em documento assinado
com o programa das Nações UnidaS para o desenvolvimento. Trata-se: da criação do "Fundo de Cooperação
Técnica BrasiljPNUD", que contemplará a formação
de recursos humanos africano's, através da oferta de bolsas de estudos no Brasil e do fornecin1ento de serviços de

- ~õnstilfofTu -brilsíteiros. Cabo Verde" serã um dõs pTimeiros beneficiários desse programa, através da estruturaçãO do projeto já existente de treinam_en_tq __rriédico nas
áreas de psiquiatria, traumatologia, _ortopedia e
cirurgia-geral.
Se-nhor Pn:sidentc,
Senhon.-s Deputados,
Esta é a Casa do povo de Cabo Verde. Falando neste
recinto, desejo dirigir-me pessoalmente a cada habitante
dcstus ilha::., para retribuir-lhes a acolhida generosa e
hospitaleira que a todo instante me vem sendo brindada
durante esta visita.
Sou Presidente por ofício, levado pela politica e pelo
destino, que nos privou da convivência do grande lider
da Nova República brasileira, Tancredo Neves. Mas,
Parlamentar por formação e vocação, empolga-me a tribumt, o dirigir-me a meus colegas, representando aqueles que, por seu voto, nos indicaram a imensa responsabilidade de por eles falar na condução dos destinos de
uma nação.
Agradeço-lhes esta dupla oportunidade. A de dirigirme ao povo cabo-verdiano daquela que é a sua tribuna
por e·xcelência. E a ~e reviver os momentos emocionantes da vida parlamentar.
Tenho a certeza de que estes instantes frutificarão, na
amizade de nossos povos, na cooperação e no entendimento crescentes entre nossos Governos.
1\fúito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins.

O SR. JOSt UNS (PFL- CE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Hoje, pela ma'nhã, fiz referência ao problema da segurança da agricultura no Nordeste. Agora, pedi às Lideranças n.qs apoiassem no sentido de requerer urgência
para a votação do Projeto n'>' 222, originárío da Câmara
dos Deputados, e que se refere à dispensa tanto do Imposto Territorial Rural, fixados pelo INCRA, como de
determinadas contribuições pagas pelos proprietários
nordestinos. O Projeto visa beneficiar os proprietários
que vêm sofrendo, consecutivamente, dificuldades, tanto devido a secas como a enchentes despropositadas.
Isso mostra, mais uma vez, Sr. Presidente, que o grande problema da agricultura nordestina é realmente a segurança, o grande problema é o risco,-cjue ãfda nàõ somente a produtividade como a própria produção, a ponto de reclamar que o Governo chegue a dispensar os
.c:ompromissos bancários dos agricultores, e_ até o IJT1·
posto Territorial Rural.
Se V. Ex' bem se lembra, não é a primeira vez que o
Congress_o vota a dispensa do pagamento desses impostos e taxas.
feito esse pedido de urgência, reclamo das Lideranças
que dêem a maior atenção ao projeto.
Todo os agricultores da Região nordestina, sobretudo
_o _pequenos, em geral famílias incluídas na faixa de
probreza absoluta, estão esperando a nossa ajuda, para
aliviá-los de mais uma das cargas financeiras com que
são atribulados.
-

O Sr. Cesar Cais- Permite-me V. Ex• um aparte?
~O SR. JOSÉ LINS- Ouço o aparte do nobre Senador Cesar Cais,
O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador José Lins, entendo que V. Ex' está percutindo assunto da mais alta urgência. Por isso, quero solidarizar-me com V. Ex• no seu
pedido de urgência. Na realidade, visitei, agora, uma
da.s regiões inundadas no Ceará, a região deAracati, do
Vale d~ Jagl!aribe. A rigor, as enchentes _de 8.4 e 85 deixaram sem condições os produtores rurais. De maneira
que qualquer projeto de lei que tenha por finalidade rcd~~ir essa dívi_da, ajudar a região é d~ vital importância,
porque os reCursos ficam na região. Por outro lado,
aproveitaria esta oportunidade para sugerir qUe nós, ho-mens do Nordes~, ficássemos aqui, de quando em vez,
buscando também as obras definitivas para evitar novas
enchentes~ porque elas sô são lembradas pelO Governo
por ocasião das enchentes. No caso do Vale do Jaguarióe. por exeinplo, é necessário que se faça a retificação do
rio, com o corte da Barreira Preta; é necéssário que se
complete o dique de proteção ou que se faça também a
reconstrução das casas. Neste momento V. Ex• defend~
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a ufgêriCTa para o pi-ojeto, que considero dos Tnaisjustos
e nec~sári()_S para _a restauraç~o da economia da região.
O SR. JOSE UNS- Chamei, nobre Senador Cesar
Cais, realmente, a atenção da Casa hoje, pela manhã,
para este fato: não podemos resolver o problema do
agricultor nordestino se não tomarmos uma série de medidas, todas elas necessárias, porque fazem parte de um
único conjunto.
Lembra-se V. Ex' de que. há 8 anos, precisamente,
não temos uma estação chuvosa normal na Região. Tivemos cinco anos de seca catastróficas seguidas. Depois,
três anos de enchentes devastadoms. Ora, são oito anos,
nobre Senador, quase dois lustros, de dificuldades climáticas: sempre é água demais, ou sempre é ãgua de menos.

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JOSf: UNS.- Com prazer, nobre Senndor.
O Sr. Fâbio Lucena- Nobre Senador José Uns, peço
a V. Ex• que, dentro do seu discurso, permita-me Ievan·
_ tur uma questão de_ordem ao Sr. Presidente do Senad_o.
O SR. JOSt LINS- Com o maior prazer.

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, com a permis·
são do O radar, levanto perante a judiciosa consideração
de V. Ex~ uma questão de ordem, baseada no art. 210,
parágrafo único, do Regimento Interno:
··Parágrafo único. A Hora do Expediente da
sessão extraordinária não excederá a 30 (trinta) mi·
nu tos."

o- c;Xpediente começou às 15 horas e 20 minutos, conforme convocação de V. Ex• Logo, já se esgoiou a Hora
do Expediente. Esgotou-se às 15 horas e 50 minutos. Por
conseguinte, peço a V. Ex-' que o eminente orador encerre seu disc.urso e faça ingressar, conforme o Regimento,
na Ordem do Dia.
Sr. Senador José Lins, com todo o perdão de V. Ex• e
com todo o respeito que V. Ex~ me merece.
O SR. JOSf: UNS- V. Ex~ também me merece o
maior respeito. Mas veja, Sr. Presidente, quando um
Representante de ·uma área pobre se levanta para
defendê-la, são os colegas do Norte, são os velhos, queridos c sofridos. amigos de infortúnios que nos impedem
de fazê-lo. Mas atendo, pelo respeito que tenho ao Regimento ainda que constrangido.
O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou responder ~~questão de ordem levantada pelo nobre Senador
Fábio Lucena.
Realmente, a convocação desta sessão extraordinária
foi par~r as 15:20 horas. No entanto, nobre Senador, a
Presidência pode aguardar, como aguardou, até meia
hora, e aguardamos até às 15:35 horas. Portanto, os 30
minutos ilinda do parágrafo único do art. 210, em que
_V. Ex~ se estriba, essa meia hora não terminou, faltam
alguns minutos, se não me engano, 5 minutos.

O Sr~ Fábio Lucena- Sr. Presidente, se me permite,
apenas para auxili:l-lo r

O SR.

.PRESID~TE

(José Fragelli)- Pois não!

O Sr. Fábio Lucena -

Faltam 4 minutos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu estava
descontando o minuto de V. Ex~ tomou do Plenário.
Pelos 4 minutos que ainda faltam, concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson C~rneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -

RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)Si: Preside.nte. Srs. Senadores:
Está sendo votado na Cámara, e deve chegar hoje ao
Senado, e espero que as Líderançaslhe dêem preferência
n(:! votação, na sessão extr:.wrdinflria das 18:30 horas,
prõJeto de leí que concede isenção sobre o Imposto
sobre Prl)dutos Industrializados, IPl, na aquisição de
autonlÕ\'eiS de passageiros e dá oUtras providências, e
estendendo aquele prazo já fixado na lei anterior.
Ê uma reivindicação de todos os que trabalham com
táXis neste País e resulta de projeto de autoria do nobre
oeputadoJorgc Leite.
Era o que cu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n~' 28, de 1986 (apresentado pela Comissão de
Economia como conctusào de seu Parecer n\> 355,
de 1986), q'ue autoriza a prefeitura Municipal de

Santo Antônio de Leverger (MT) a contratar ope-

NACIONAL (Seção 11)

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Moacyr

Du<~rte

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votaram
"SIM" 32 Senadores.
Houve I abstenção_.
To1<!.l de yotos: 33+
Nilo hú número. Vou suspender a sessão por dez minutos, antes acion<~ndo as camp~ünhas, a fim de que os
Srs. Senadores compareçam ao plenário.

ração de crédito no calor de Cz.S 1.552.266, 70 (hum
milhão, quinhentos e cinqüenta e dois mil, duzentos

(Suspensa às 16 horas e02 minuros, a sessão é reaberta âs /6 horas e 22 minutos.)

e sc..-;;scnta e seis cruzados e setenta centavos), tendo
PARECERES, sob n's 356 e 357, de 1986, das

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta
a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
(Pausa.)
O!:i Srs. Sen<~dores já podem Yotar.

Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária an'terior, tendo a votação sido adiada por falta de
quorum.
Votação do projeto em tu_rno único._
_
_
O!:i Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane·
cer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Fábio Lucena cação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se proCe-der à verificação d·c votação reqUerida pelo nobre Senador Fábio Lucena.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Como v·ota o
Líder do PMDB?.

O SR. ALFREDO CAMPOS -Sim.
O SR. PRESIDENTI((José Frag{:JH)- Como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARLOS CHIARELLI -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) --Como vota o
Líder do PDS?

O SR. MURILO BADARÓ -

Sim,

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) presentes os demais LídereS.
Os Srs. Senadores já podem voiitr.
(Procede-se à votação.)

Não estão

VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Aloysio Chaves
Alvaro Di<1S
Amara! Peixoto
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Chiarelli
Cesar Cais
Fábio Lucena
Gastão MUlter
Hélio Gueiros
Helvídio Nunes
Henrique Santillo
Ivan Sonata
Jamil Haddad
João Calmon
João Castelo
João Lobo
José lgnácio
José Lins
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Marcelo Miranda
M<~rcondes G<!delha
Murilo Bararó
Nelson Carneiro
Nivaldo Machado
Odacir Soares
Virgílio Távora

(Procede-se à votação.)
VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva
Alexandre Cost<~
Alfredo Campos
Aloysio Chaves
Ãlvaro Dias
Amaral Peixoto
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Ch íarelli
Cesar Cais
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gabriel Hermes
Gastão Müller
Hélio Gueiros
Helvídio Nunes
Henrique Santillo
Jyan Bonato
Jaison Barreto
Jarrin Haddad
João Calmon
João Castelo
João Lobo
José lgnácio
JOSé Uns
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Moacyr Du<~rte
Murilo Badaró
Niv<~ldo Machado
Odacir Soares
Virgílio Távom
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Nelson Carneiro

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votaram
.. SIM" 35 Senadorés.
Houve l abstenção.
Total de votos: 36.
Aprovado. O projeto vai à Comissão d~ Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 28, de 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio
_ ______ d_e_Uverger (MT) a contratar operação de crédito no
valor de CzS 1.552.2661 70 (lwm milhão, quinhentos e
cinqüenta e dois mil. duzentos e sessenta e seis cruza~
dos e setenta centavos).
O Senado Federal resolve:
ArL l~' E a Prefeitura Municipal de Santo Antônio
do Lcverger (MT), nos termos do <~rtigo 2~> da Resolução
no:> 93, de onze de outubro de mil novecentos c setenta e
seis, do Senado Federal, autorizada a contratar operaçUo de crédito no valor de Cz$ 1.552.266,70 (hum milhão, quinhentos e cinqUenta e dois mil, duzentos e ses.s_enta e seis cruzados e setenta centavos), correspondente
a 36.930,98 ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em ju-
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nhof85,junto il Caixa Econômica Federal, esta na_qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, no Município, obedecid<~s
as condições admitid<~s pelo Banco Central do Brasil, no
n.-spectivo processo.
Art. 2<:> Esta- Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Josê Frage\li) -

Item 2:

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n"' 29, de 1986 (<~presentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu_ p<~recer n"' 358,
de I 986), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Mirassol D'Oeste (MT} a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 532. t28,80 (Quinhentos e
trinta e dofs Iníl, cento e vinte e oito cruzados e oitenfa Centavosr:1endo
PARECERES, sob no:>s 359 e 360, de 1986, das
Comissõe.s:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridíciâilde; e
-de Municípios, favorável.
A discus.sào da matéria foi encerrada na sessão ordinária anterior, tendo sido a votação adiada por falta de
quorum,
Em votação.

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
para ·enCãhfif:thar a votação.

O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para encaminhar a votação.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para encaminhar a Yotação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, trata-se da Mensagem n~' 71, em que o Senhor
Presidente da República dirige ao Senado Federal o seguinte oficio:

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado
Federa[:
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição Federal, tenho a honr<~ de propor a Vossas
Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Mirassol D'Oeste (MT), com base no que estabelece o art. 21' da Resolução n9 93, de l 1-10-76, do
Senado Federal, <1 contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 532.128.800 (quinhentos trinta e dois
milhões, cento vinte e oito mil e oitocentos
cruzeiros)- correspondente a 21.779,94 ORTN de
Cr$ 24.432,06, emjaneiroj85,junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social F AS, destinllda à implantação de galerias de .1guas
pluviais, meíos-flos e sarjetas no Município, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Est<~do da F<~zenda.
Sr. Presidente, esta mensagem não pode ser votada
pelo Senado Federal.
No dia 29 de fevereiro do ano em curso, o Senhor Pre--- sfaente da República, por meio de um decreto-lei, instituiu nova moeda no País, instituiu o cruzado, e a mensagem fala em cruzeiros.
Por outro lado, Sua Excelência, o chefe da Nação, extingUiu a ORTN e em seu lugar instituiu a OTN. Por
conseguinte, Sr. Presidente, há, na mensagem, erro essencial de origem. Conseguintemente, conforme pode
ate.<;tá-Jo o eminente jurista Murilo Badaró, um erro sanável, que pode ser sanado mediante providência de V,
Ex• junto ao setor competente do Senado Federal.
Por outro lado, Sr. Presidente, não estou encontrando,
no avulso, a exposição de motivos do Sr. Ministrada Fazenda, o que torna inépto o processo de empréstimo. E,
para tanto, rogo-lhe as providências, a fim de que o pro·
cesso possa ser bem instruído, para a sua apreciação e
votação pelo Senado Federal.
O SR. PRESIDE.!~TE (José Fra,gelli)- Nobre Senador, informo a V. Ex~ que a pauta que acabei de ler jã foi
devidamente __corrigida pela Comissão de Redação. e cu
li;_ no valor de 532 mi[ e 128 cruzados e 80 centaYO$. Aí
no impresso, jã foi feita a conversão, o que se tem feito
normalmente aqui, através da Comissão de Redação.
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Então, o que seria uma Qmiss_ã_o levantada por V. Ext,já
está devidamente sanada.
O SR. FÁBIO LUCENA- Não,,Sr. PreSidente, data

venia.
O SR. PRESIDENTE (José Frage~li) -- Está suspensa
a sessão, por falta de energia elétrica no plenário.
(A sessão i suiprmsa às 16 ~oras e 18 minutos e
reaberta às 16 horas e 22 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (JOSéf'ra·g~li)- Está_reabcrta
a sessão.
V. Ex'' já terminou a qUe.<;lão de Ordem?

O SR. FÁBIO LUCENA- Já concluí, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Senador Fábio Lucena, infelizmente não posso acatar a questão de o rdcm de V. Ex~ Essa é urna Ialha illtdriiinente sanável e que já foi sanada. Portanto, isso nào pode impedir a votação normal da matéria.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, aceita V.
uma sugestão?

Ex~

O SR.
aceito!

PRESID~NTE

(José Frage!li) -

Pois não,

O SR. FÁBIO LUCENA- Falta a apltcaçãoda tabela de conversão em cruzados.

O SR. PRESID~TE (José Fragertí)- Mas já foi feita de acordo com a tabela, naturalmente.

O SR. FÁBIO LUCENA ..:.:·Ma·s nãO ll."õS ã:Vulsos que
estão em poder dos Srs. Siri8.dores.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Sim. Mas tenho aqui, nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas o Senado tem que
votar pelo que tem cm mãos, Sr. Presidente. É apenas a
título de sugestão, de colaboração com V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli) -

Pois é, mas
nós já temos votado, nobre Senador, sem nenhuma objec;ão do Plenárío, Vários processos assim. E sabemos
que é simples questão de redução. Mesmo que aqui no
processo que acabei de ler, ondejá está feita essa conversão, mesmo que não o tivCsse, isso seria tarefa para logo
depois de aprovado o projeto para a Comissão de Redução.
Agoru, a Mesa ainda me mostra, nobre Senador, que
no impresso que foi distribUído com os pareceres já está
feita a conversão tambéffi.
Em votação o projeto.
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Fábio Lucena- Peço verificaÇão, Sr. Prcsidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Será feita a
verificação solicitada pelo nobre Senador Fábio Lucena.
Solicito aos Srs. Senadores.que ocupem os seus lugares
para votarem. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDB?

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Frageili)- Como vota o
Líder do PFL?

O SR. CARLOS CHIARE LLI - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?

O SR. GABRIEL HERMES - S\m.
O SR. PRESIDENTE (José Frage\li)- Como vota o
Lidcr do PSB? ·

O SR. JAMIL HADDAD - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!fí)- Os Srs. Sinadores já podem votar. (Pausa.)
1

r Procede-se à votação.)

VOTAM ''SIM'' OS SRS. SENADORES'

Alberto Silva
Alexandre Costa
Al_fredo Campos
- Amara[ Peixoto
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Chiarelli
Cesar Cais
Cid Sampaio
Fábio Lucena
Gabrid Hermes
Gastão Müller
Hélio Gueiros
Helvídio Nunes
Henrique Santillo
Ivan Bonato
Jamil Haddad
João Calmon
João Lobo
José Ignácio
José Lins
Lenoir Vargas
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante
Marcelo Miranda
Marconde.~ Gadclha
Moacyr Duarte
Nelson Carneiro
Nivaldo Machado
Odacir Soares
Roberto Campos
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votaram
"'SIM" 32 Senadores e "NÀO" O.
Não houve abstenções.
Total 32. Com a presença do Presidente 33.
Não há número.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a plenário.
E.stá suspensa a sessão.
(Siàpensa àS 16 horas e 26 minutos,-G sessão ê reabata às 16 horas e 36 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta
a sessüo.
Solicíto aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares
para votar.
f Protede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SR S. SENADORES:

Alberto Silva
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Ãlvaro Dias
Amaral Peixoto
Am~rico de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Chi<Jrelli
César Cais
Cid Sampaio
Eunice Michiles
Fábio Lucena
Gabriel Hermes
Gastão Müller
Hélio Gueiros
Helvídio Nunes
Henrique Santillo
Ivan Bonato
Jamil Haddad
João Calmon
João Lobo
José Ignácio
José Lins
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante ·
Marcelo Miranda
Marcondes Gadelha
Moacyr Duarte
Murilo B:.~daró
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Nelson Carneiro
Nivaldo Machado
Odacir Soares
Roberto Campos
V[rgTIIÔTâvora
O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli) - Aprov~do.
Votarum "SIM" 35 Srs. Senadores; não houve voto contrário.
O projeto irá à Comissão de Redução.

E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 29, de 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol
D'Oeste (MT) a contratar operação de crédito novalorde CzS 532.128,80 (quinhentos e trinta e dois mil,
cento e_ vinte e oito cruzados e oi~enta centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. I~ E a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Se·
nado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 532, I28,80 (quinhentos e trinta e dois
mil, cento e vinte e oito cruzados e oitenta centavos),
correspondente a 21.779,94 ORTN, de Cr$ 24.432,06, vigente em jancirof85 junto à Caixa Económica federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação
de galerüis de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, no
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~ Esta Re.~olução entra em vigor na dala de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3:
Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução 09 30, de I986 (apresentado pela Comissão de
Economi<l como conclusão de seu Parecer n"' 361, de
1986) que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras
Grandes (SC) a contratar operação de crédito no
valor dc.Cz$ I4l. 132,31 (cento e quarenta e um mil,
cento e trinta e dois cruzados e trinta e um centavos), tendo
'
PARECERES, sob n"'s 362 e 363, de 1986, das
comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade"; e
-de Municípios, favorável.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redaçào.

E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 30, de 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes (SC) a contratar operação de crédito no valor de
CzS 141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento e
trinta e dois cruzados e trinta e um centavos.)
O Senado Federal resolve:
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes
(SC), nos termos do artigo 2.., da Resolução n9 93, de II
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cz$ 141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento
e trinta e dois cruzados e trinta e um centavos), corres-pondente a 2.857,11 ORTN de Cr$ 49.396,88 em agosto/85, o montante de sua dívida consolidada interna, a
fim de que possa contratar uma operação de igual valor
junto i1 Caixa EL:onõmica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS desti_~ada à iJT!plantação de escolas no Município, obe,decidaSas~coildlções admitidas pelo Banco Cen~
trai do Brasil no respecttvo processo.
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Art. 2~> Estâ ·Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. ·

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 4:
Votação, em turno único, ao-Projeto de Resolução no:> 31, de 1986 (apresentado pela Comissão de
Economia corno conclusão de seu Parecer no:> 364, de
1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cru-

zeiro (SP) a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 6.162,889,60 (seis mithões, cento e sessenta e
dois mil, oitocentos e oitenta c nove cruzados e sessenta centavos), tendo
_
PARECERES, sob n~'s 365 e 366, de 1986, daS CoiriiSsões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
Juridicidade; e

-de Municípios, favorável.
A discussão da matéria foi enc't:rrada na Sessão ant~~
rior.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (pausa.)

Aprovado.
O projeto vai à ComiSsão de Redação.
E o seguinte· o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 31; de 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de CrUzeiro
(SP), a contratar operação de crédito no valor de CzS
6.162.889,60 (seis milhões, cento e sessenta e dois
mil, oitocentos e oitenta e nove cruzados e sessenta
centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. li' 1:. a Prefeitura-MUnicipal de Cruzeiro (S'P),
nos termos do artígo 2"' da Resolução n"' 93, de._onze de
outubro de mH novecentos e setenta e seis, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 6.162.889,60 (seis milhões, cenio e sessenta
e dois mil, oitocentos e oitenta e nove cruzados e sessenta
centavos), correspondente a 124.762,73 ORTI'l em agosto/85, junto Ã Caíxa Económica Federal, esta na ,S!Ualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinado à execução de obras de galerias
pluviais, guias e sarjetas, no Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central, no respectivo
processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 5:

Votaçào, em turno único, do Requerimento n9
86, de 1986, de autoria do Senador Marcondes Gadelha, solicitando, nos termos do art. 76, do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial, composta de 5 membros, para, nO prazo de 50·
dias, estudar e apresentar soluções sobre problemas
atuais de saúde pública, tendo
PARECER ORAL, fãvorãvel, proferido em Plenário, da Comissão de_Saúde.
O Sr. Amaral Peixoto- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESID~NTE (José FragelH) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto, para encaminhar a votação.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
AMARAL PEIXOTO NA SESSÃO DE 22-5-86 E
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR.
SERIA. PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) -Votação do
requerimento, em turno únic-õ.
Os Srs.-Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento,_ fica assim criada a Comissão Especial Interna.
Os Srs. Líderes deverão encaminhar à Presidência, por
escrito, a indica~ão dos Srs. Senadores- que irão compor
a referida Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se passar
·ago-ra à apreciãÇãÔ do Requerimento n"' 102/86, de urgéncia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Se- __ _
nado n~ 97J86.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se. à aprecição da
matéria.
O Sr. Fábio Lucena-Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragetli)- Nobre Sena-

dºr, eu jã estava p<issando à discussão da matéria. Peço a
V. Ex•. quando chegar na matéria, requerer novamente.
Não, quero absolutamente cercear o seu direito e, se V.
Ex~ insiste, procederemos à verificação.
O Sr~
V.

Fábio Lucena- Não é necessário.--Agradeço-a-

Ex~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
--- do Senado n~ 97, de 1986, de autoria do Senador
,Murilo Badaró, que estabelece normas para propaganda eleitoral nas eleições de !986, e dá outras providências, dependendo de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
O Sr. Fá.bio Lucena-- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre SenaM
dor, instruída a matéria, concederei a palavra a V. Ex'
Estamos agora na fase dos pareceres.
Solicito ao nobre Senador Jiélio Gueiros, o parecei da
Co!lliss_ão de Constituição e Justiça.

O SR. HltLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores, o parecer da
Cc?missão de Constituição e Justiça é o seguinte:
O Projeto de Lei do Senado n9 97/86, que temos a
honra de examinar, de autoria do nobre Senador Murilo
Badaró, regulamenta a propaganda eleitoral, visando às
eleições a se realizarem em novembro vindouro.
Na justificação, o ilustre autor assevera que a proposição.tem por escopo complementar a matéria discutida
no PLS n~ 74/86, estabelecendo normas para apropa- ganda partidária, nas eleições deste ano.
Destarte, com este objetivo, o projeto sob exame fixa
critérios de distribuição do horário de propaganda eleitoral gratúiía entre todos os Partidos Políticos e Coligações, determinando que as duas horas diárias de propaganda serão divididas eril dois tempos de uma hora cada. Ã primeira, a ser veiculada entre as seis e as dezoito
hor_as, terão acesso todOs oS partidos e coligações. Ã segunda, a ser veiculada entre as vinte e as vinte e três horas, terão acesso os Partidos Políticos com representação
na Câmara dos Dept•tados e na proporção de suas bancadas.
A proposição faculta, no entanto, a adoção de critério
-diferente de distribuição, desde que haja concordância
entre todos os partidos e que seja homologado pela Justiça Eleitoral.
Dispõe, também, o projeto, sobre a transmissão de debates entre candidatos, desde que resguardada a participação de todos os partidos e coligações, e faculta, ainda,
a propaganda eleitoral paga, pela imprensa escrita, a
qual será de exclusiva responsabilidade dos partidos e
coligações e veiculada sob a fis.-:alizaçâo da Justiça Eleitoral.
Incensurável no que diz respeito à regimentalidade e à
técnica legislativa, o projeto de lei, em in_existindo óbiçes
constitucionais, é, no mérito, de toda conveníência .e·
oportunidade, haja vista que supre lacuna criada na orM
dem jurídica brasileira com a aprovação, pelo Senado
Fediral, do Substitutivo ao PLS n9 74/86, o qual, ao re-.
gulamentar as eleições deste ano, suspendeu a vigência ~o artigo 250 do CQdigo Eleitoral (Lei n~ 4.737/65), disciplinador da propaganda partidária.
__ Po_r todo o exposto, é o nosso parecer pela aprovação
do projeto, por reputá·lo constitucional, jurídico, regimental, elaborado em boa técnica legislativa e, no mérito, conveniente e oportuno. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O parecer da
Comissão de ConStituição e JustiçR conclui pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável."
Completada a instrução da matéria, pasSa-se à -sUa
apreciação.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pe~o Sr. !~
Secretário.
São lidas as seguintes.

EMENDAS OFERECIDAS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 97, de 1986
EMENDA N• I (de plenário)
(Substitutivo)
Regulamenta a propaganda eleitoral nas eleições
de 1986 e dá outras providências.

O CongressO Nacional decreta:
Art. 1~' Nas eleições a se realizarem em 15 de novembro de 1986, as emissoras de rádio e de televisão, inclusive as de propriedade da União, dos EstadosMembros e dos Municípios, reservarão para a propaganda eleitoral gratuita pelos Partidos Políticos e pelas Coligações, duas horas diárias, a serem veiculadas durante 60
(sessenta) diaS, afê as quaient:i e oito horas que antecederem a antevéspera do pleito, obedecidos os· seguintes
critêrios:
I - I (uma) hora entre as seis e as dezoito horas e 1 (uma) hora entre as vinte e as vinte e três horas, para as
emissoras de rádio;
II__: I (uma) hora entra as nove e as dezoito horas e 1
(uma) hora entra as vinte e as vinte e três horas, para as
emissoras de televisão.
§ 19 O horário de piopagalnda eleitoral gratuita será
distribuído entre os Partidos Políticos e as Goligações
que concorrem ao pleito, na proporção de suas bancadas
no Congresso Nacional e desde que atendam aos seguintes requisitos:
11) registro de candidatos à Assemblêia Legislativa e â
Câmara dos Deputados em núqtero igual ou superior a
50% (cinquenta por cento) dos lugares a preencher:
b) registro de chapa para as eleições majoritárias;
c) na hipótese de coligação para as eleições majoritárias, o Partido Político desta integrante deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) canditado na chapa coligada.
§ 2~ À Coligação é assegurado o direito de somar os
espaçoS de tempo -de propaganda eleitoral gratuita, atribuídos -~os Partidos Coligados que atendam aos requisitos previstos no§ 19 deste artigo.
§ 3~ Quando nenhum Partido Coliga_do atender aos
requisito~ previstos no § 19 deste artigo, ê assegurado à
Coligação o espaço- de tempo mínimo atribuído a 1
(mum) -Partido Político.
Art. 2~ Desde que h3ja concordância entre todos os
Partidos Políticos e Coligações que disputam o pleito,
poderá ser adotado critério diferente de distribuição do
horário de propaganda eleitoral gratuita, a ser homologado pela Justiça Eleitoral.
Art. 3~ Aos Partidos Políticos e às Coligações é facultado o fracionamento do horário de propaganda eleitoral gratuita, mediante acordo com as emissoras de rádio e de televisão, a ser homologado pela Justiça Eleitoral.
Art. 49 ~ fa~u]tada a transmissão, pelo rádio e pela
televisão, de conu-'tios e debates entre os candidatos registrados pelos Partidos Políticos e Coligações datas registrados pelos Partidos Políticos e Coligações.
Art. 5~ As emissoras de rádio e de tçlevisão ficam
obrigadas a divulgar, gratuitamente. cç..nunicações ou
instruções da Justiça Eleitoral, nos 45 (quarenta e cinco)
dias que precedem o pleito.
Art. 69 Aos Partidos Políticos e às Coligações é facultada a produção de programas diferentes para as rádios AM, FM e televisão, a serem transmitidos no horário de_ propaganda eleitoral gratuita.
Art. 79 A pmpaganda eleitoral, no rádio e na televisão, cicunscrever-se-á, única e exclusivamente, ao horário d~ _propaganda ~leitora! gratuita, com a expressa
proibiçã-o de qualquer propaganda paga.
Art. 8~ A propaganda eleitoral paga somente poderã ser veiculada pela imprensa escrita, sob a exclusiva
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responsabilidade e supervisão dos Partidos Políticos e
Coligações, e fiScãlizada pela Justiça Eleitoral.
Art. 99 A fim de assegurar plena Cobertura terrifórial da propaganda eleitoral gratuita pelas emissoras de
televisão, as transmissões, nas diverSas circunscrições
eleitorais, não Poderão ser realizadas através de satélites
de comunicação.
Art. 10. O Podei Executivo, a seu critério, editará
nonnas regulamentando o modo e a fc;:trma de ressar_ci~
mento, a que façam jus as emissoras de rádio e de televísão, pelos espaços dedicados ao horârio da propaganda
eleitoral gratuita.__
_ _
_ ___ _
Art. 11. Nos 21 (vinte e um) dias anteriores ao pleito
é vedada a divulgação, por qualquer forma, de resultados de prévias, pesquisas ou testes pré-eleitorais.
Parágrafo único~. AS-entidades ou empresas que realizarem prévias, pesquisas ou testes pré-eleitorais no prazo
referido nQ. ..caput.. deste artigo, ficam obrigadas a colocar à disposição de todos os Partidos Políticos e Coligações, candidatos registrados para concorrer ao pleito,
os resultados obtidos bem como informações sobre métodos utilizado_s e_ fontes financiadoras dos respectivos
trabalhos.
Art. 12. O candidato registrado às eleições de 1986,
que preste serviços a emissoras de rádio e de televisão,
exercendo função_de locutor, narrador, apresentador,
animador de programas de qualquer natureza que o
mantenham em cantata direto com o público, deverá,
nos 60 (sessenta) dias anteriores ao pleito, afastar-se do__
exercício de suas atividades, sendo-lhe assegurado, nesse
periodo, o pagamento integral de sua remuneração pela
emissora empregadora ou tomadora de serviços, como se
no exercício normal de suas funções estivesse.
Art. 13. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o fiel cumprimento desta Lei.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15~ _ Revogam-se o artigo 250 da Lei n'? 4.737, de
15 de julho de 1985, o artigo 12 e seu parágrafo único da
Lei nt? 6.091, de 15 de agosto de 1974, o Decreto-Lei n9
1.538, de 14 de abril de 1977, e demais disposições em
contrário.
-

EMENDA No 3 (de plenário)
(ADITIVA)

Inclua-se onde convier:
"Fica proibida, nos 60 (sessenta) dias anteriores
ao pleito, toda e qualquer propaganda patrocinada
pela Administração Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou lndireta, Sociedades de Economia
Mista em que o Poder Público for majoritário ou
entidade de que, a qualquer título, detenha a direção."
Justificação
Em se tratando de propaganda, a lei deve ser cuidadosa, procurando assegurar os partidos e candidatos oportunidades idênticas. Assim, através do rádio e televisão,
s6 se admite a propaganda gratuita. Emenda que apresentei busca eliminar do Prqjeto a possibilidade de propaganda paga pela imprensa escrita.
Mas, é imprescindível impedir o festival de propaganda oficial, comum ente feita em torno de obras públiCas,
muitas vezes nem acabadas, propaganda essa destinada a
favorecer- os candidatos oficiais. A legislação eleitoral
precisa avançar sempre, atenta aos fenômenos sociais.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986.- Jamil Haddad.

A Emenda Substitutiva ao PLS 97f86, que submetemos á apreciação do Congresso Nacional, visa a suprir
lacuna criada do Direito Positivo brasileiro com a aprovação pelo Senado Federal do Substitutivo ao PLS
74/86, que, ao regulamentar as eleições de novembro
vindouro, suspendeu a vigência do art. 250 da Lei n9
4.737/65 (Código Eleitoral), disciplinador da propaganda eleitoral gratuita.
Com este escopo, o Projeto, ora apresentado, estabelece regras básicas para a veiculação da propaganda partidária, e, nas disposições finais, elide do ordenamento
jurídico brasileiro o artigo 250 do Código Eleitoral, com
a redação dada pela Lei Falção (Decreto-Lei 1.538/77).
Sala das Sessões, em 22 de maio de 1986. - Alfredo
CatnpoS Líder do PMDB - Carlos Chiarelli, Líder do
PFL - Murilo Badar6, Líder do PDS.
EMENDA No 2 (de plenário)
(ADITIVA)

Acrescente-se onde convier:
"Art.
Nas eleições que se realizarem no Distrito Federal, no dia 15 de novembro de 1986, o horário gratuitO serã distribuído em frações iguais entre os Partidos ou Coligações que concorrerem ao
pleito."
Justificação
Em Brasília, realiza-se, pela primeira vez, eleição prira
sua representação no Congresso Nacional. Assim, não_é
lógico que, em matéria de propaganda gratuita pelo rádio e pela televisão, se a dote o mesmo parâmetro seguido
para as demais unidades da Federação.
Por que assegurar mais tempo a um Partido dã. Capital
cm relação a outro, se no Distrito Federal não ex.istem
ainda as bancadaS?
Aqui, em Brasília, vai ocorrer o início da vida política
local. Então, o marca deve ser a absoluta igualdade na
competição entre as agrCráiações concorrentes.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986.- Jamil Hadw
dad.

Justificação
Assim como não se admite a propaganda paga pela televisão, também não se pode aceitar a propaganda paga
pela imprensa escrita:-A legiSlação eleitoral tem caminhado no sentido de impedir os efeitos do poder econômico~- Não pode, pois, dar um passo atrás.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986. - Jamil Had~
dad, Uder do PSB - Carlos Alberto, Líder do PTB Mário Maia, Líder do PDT.
EMENDA No 5 (de plenário)
(ADITIVA)

Inclua-se onde convier:
'"Art.
Em bens particulares, é livre a fixação
de propaganda eleitoral pelo detentor de sua pos-

se."
Justificação
É necess_ário deixar bem claro que na Casa pode ser
afixada propaganda eleitoral pelo morador, seja este
proprietário ou inquilino.
A Justiç_a Eleitoral tem dado_ ao tema interpretações
conflitantes em diferentes Estados.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986. - Jamil Hadw
dad.

EMENDA No 8 (de plenário)
(ADITIVA)

Inclua-se onde convier:
"Art. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão
circunscrever-se-á, única e exclusivamente, ao horário
gratuito a que se refere o art. 16, com a expressa proibição de qualquer propaganda paga."

"Art. 12. A propaganda eleitoral, no rádio e
na televisão, circunscrever-se-á única e exclusivamente ao horário gratuito disciplinado pe)a Justiça
Eleitoral, com a expressa proibição de qualquer
propaganda paga.
Parágrafo único~ Será permitida apenas a divulgação paga, pela imprensa escrita, do curriculum
vitae do candidato e do número do s_eu registro na
Justiça Eleitoral, bem como do partido a que pertence."
Ora, é óbvio que o texto do parágrafo único terá de
desaparecer, diante da nova sistemática a ser adotada.
Todavia, é necessário alertar que a eliminação do
enunciado no caput do art. 12 da Lei n'? 6.091/74 poderá
conduzir à interpretação de que passa a ser tolerada a
propaganda eleitoral paga, pelo rádio e pela televisão. E
isto importaria um gritante retrocesso diante da legislação que vem de l974.
Ê preciso deixar tudo claro. f! o que a emenda preten~
de, carreando para o projeto o texto da Lei n9 6.091/74,
com redaçào atualizada e localização apropriada.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986.- Jamil Had~
dad.
EMENDA No 9 (de plenário)
(ADITIVA)

EMEND~

N9 6 (de plenário)
(ADITIVA)

Jnc[ua-se_onde couber.

Inclue-se no art. l'? um parágrafo com a seguinte redução:
''§- Não dependerá de censura a propaganda
eleitoral feita pelo rádio ou pela televisão, devendo
as emissoras conservar, por 72 horas, à disposição
da Justiça Eleitoral, a gravação ou tape da programação transmitida, para o efeito de apreciação de
excessos cometidos."

Justificação

ato.

A "Iéídeve impedir a censura, seja Prévia ollilo
Se
hoUver excessos, os responsáveis estarão sujeitos à Justiça Eleitoral. Daí, a erilenda_ prever a conservação da
gravação ou do tape.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986.- Ja,mil Had•
dad.
EMENDA N9 7 (de plenário)
(SUBSTITUTIVO)
}9

Jgstificaçi'lo
A emenda especifica que a propaganda poderâ ser feita ao vivo ou cm gravação. Na prática, nem todos os
partidos e candidatos conseguem suportar os custos da
gravação, sobretudo levando-se em conta que a propaganda não deve ser repetitiva, mas hannonizar-se sempre
com os fatos que ocorrem. Daí, a lei, ao cuidar da propaganda gratuita, dever consignar que ela pode ser feita
também ao vivo.
Sala__das Sessões, 22 de maio de 1986. - Jamll Haddad.

O art. 27 do projeto revoga alguns dispositivos entre
os quais o art. _12 da Lei n~> 6.091, de 1.? de ,{~gosto de
1974. Esse diSpositivo tem a seguinte redaçãO:

Suprima-se o texto do art, 3Q

Dê-se ao capnt do art.

propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, reservarão, para a propaganda eleitoral gratuiw
ta pelos partidos políticos ou coligações. ao vivo ou
em gravação-; 60 (sessenta) espaços de2 (duas) horas
diárias nos 60- (sessenta) dias que antecederem a antevéspera do pleito."

Justificação

EMENDA N9 4 (de plenário)
(S0PRESSIVA)

Justificação

Maio de 198(Í

a seguinte redação:

"Art. ]9 Nas eleições regulamentadas por-esta
lei, as emissoras de rádio e televisão, inclusiVe as de

"Art. A propaganda eleitoral, no rádio e na tele-visão, restringir-se-a, única e exclusivamente, ao horário gratuito previsto nesta lei e disciplinada pela
Justiça Eleitoral, com a expressa proibição de qualquer propaganda paga, também pela imprensa escrita".
Justificação

A lei deve ser clara, ao fiXar a proibição da propuganw
da paga, de modo a impedir os efeitos do poder económico, O preceito se harmoniza com o aprimoramento_de
nossa legislação eleitoral.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986.- Jamil HadM
dad, líder do PSB - Carlos Alberto, Líder do PTB Mário Maia, líder do PDT.
EMEND~

N9 10 (de plenário)
(SUBSTITUTIVO)

Dê-se a seguinte rcdaçâo ao § ]9 do art. 1'?:
"§ l9 O horário gratuito será- Constituído de:
I - sessenta minutos entre às seis e as dezoito
horas e sessenta minutos entre as vinte e vinte e duas
horas para as emissoras de rádio;
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II -sessenta minutoS entre as nove e as dezoito
horas e sessenta minutos entre as vinte e vinte e duas
horas, para as emissoras de televisão.
§ 29 A distribuição do horário gratuito obedeM
cerá aos seguintes critérios:
a) uma terça parte, partilhada igualmente por

todos os partidos que concorrerem ao pleito;
b) uma terça parte, na proporção das bancadas
no Congresso Nacional;
c) uma terça parte, na proporção do número de
candidatos inscritos para concorrer ao·pteito ...

Justificação

A distribuição do horário gratUítO, em-paíS que asP!ia
foros de democrático-, deve serjl..!sto, e ~_ão poqe ser_justo
o critêrio fundado na disCiirõiõ.ação. _Nâ diScrimfnaÇ'ao
propositada, que busca reforçar situações de fatos, preservar privilégios.
_
__ _ ... --, _ "
O princípio da participação partidáríâ"êjióSSi_b1Utar: à
opinião pública, apôs tantos e tantos anos dC arbítrio e
de autoritarismo, franco ou disfa~ado, o amp(o e livre
debate das idéias, o confronto programático. Esse é,
também, a base do sistema representativo e o fundamento do pluripartidarismo. .S também princípio consfitucional basilar; a isonomia.
Se, reaberta a vida partidária, a participação 'dos debates se faz casuisticamente, não haverá debate, e muito
menos democracia.
O propósito de nossa Emenda é, consoante o sentimento da Nação e o bom constitucionalismo, assegurar
o mâximo de equilíbrio, e o mínimo de injustiça. Não é
ainda o ideal, pois o ideal ejusto_e o constitucional seria
a participaçãO igualitãiía; inas ê -o possíVel, parece-nos,
no quadro de nossa pobreza institucional em fa:ce da
febre de casuismos que volta a afligir- o Congresso, manípulado agora por quem dele tanto foi vítimã:Se não se pode chegar ao- ideal; Cjue Se-ria a divisão
equivalente do tempo entre todos os Partidos, a distribuição deve levar em consideração fatores diversos - a
presença da agremiação no pleito_, o taman~o das bancadas nas Casas do Poder Legislativo Nacional, o n6mero
dos Candidatos inscritos pelos Partidos.
A combinação desses valores, diferent~s,_poderá oferecer solução aceitável para um problema que nem preocupando os legisladores se constituir em um a da mais importância no momento em que o povo brasileiro se
apresta para eleger uma Assembléia Constituinte.
Ressalto que a inovação constante da letra .. c", conhecida como ..direito de antena", jâ foi adotada, com sucesso, inclusive nas recentes eleições gerais realizadas em
PortugaL
Sala das Sessões, 22 de maio de 1986.- Jamil Haddad.

e

O SR~ PRESIDENTE(José_ Frage!Ii)- Em discussão
o projeto, o substítutivo e as emendas em primeiro turno.
O Sr. Jamil Haddad- Peço a-palavra, Sr. Presidente,
para encaminhar a discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellif--Concedo a
palaVTa ao nobre Senador Jamil Haddad.
O S~ JAMIL HADDAD (PSB- ~J. Para encaminhar a discussão.) - ·sr.'Prêsidente e Srs. Senadores:
Mais uma vez sub-repticiamente, não cumprindo a palavra empenhada, os Lideres do PMDB, do PFL e do
PDS apresentam este projeto à discussão, embora tenham declarado que não apresentariam esta m?téria sem
uma discussão prévia com todas as Lideranças da Casa.
Mas uma vez pretendem impor a esta CáSa, aos representantes do povo, aos Partidos que estão em organização e aos Partidos que se reorganizam, a sua vontade.
O PMDB, hoje, bate palmas para o que criticava no passado. É um casuísmo dos mais vergonhosos que pode ser
colocado, neste momento, perante a população brasileira. Quando os partidos estão legalmente constituídos,
dada a aprovação no final do ano passado de uma emenda constituCional, não se permite que os programas desses partidos sejam levados à opinião pública e que os
seus candidatos possam, na realidade, apresentar os seus
programas.
Sr. Presidente, é lamentável. E querer colocar a Lei
Falcão com furOs e correção monetária, porque a apro-

var este Projeto de Lei, nós, preferimos a Lei Falcão,
p9rquanto, com este processo em qu·e·se tenta engodar a
opinião pública, os partido~ menores não terão tempo
nem de poder dizer boa noite. Ficarão ouvindo diuturnaniente os candidB.-tos do PMDB, do PFL e do PDS, ouvindo sem poder se expressar. Que democracia é esta,
justamente no ano da Assembléia Nacional Constituinte?
Sr. Presidente, eu já estava prevendo que se estava tramando, para a sessão da tarde, esta manobra, tanto que
na sessão matinal fiz questão d~ ler o artigo do jornalista
Tarcísio Holanda, ..Antidemocracia" mostrando que
~qy~e!l_te ~e impõe, nesta Casa do Congresso, a tentativa do arrocho, a tentativa do casuísmo, para que a população br~i!eir!l não tenha condições de_ expressar a sua
V()ri"tade· sobefatía elegendo os_ seus representantes.
,E.!lt!!--S_ubstitutiv9, inclusive, prevê uma propagand~
pagã igual para todos os partidos. São extremamente
magnânimos; todos os partidos são iguais e podem fazer
a_ propaganda paga nos jornais, como se nós tivéssenlos
condições de enfrentar o poder econômico. E não é mais
novidade: o poder económicO tem- declarado em rádio,
j_prnais e emissoras-de televisão que usará fábulas de dinheiro, para eleger representantes à Assembléia Constituinte.
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, sou novo nesta Casa,
mas veterano na vida polítiCa. Este urri dos momentos
mais constrangedores na minha vida p6blica pois nem a
cassação não me atingiu taritO, Como me atinge a tentatiya de se engodar e d_e, na realidade, impor ao povo brasilcirQa impossibilidade de escolher livremente seus representantes. Este é o momento de _maÍQr_,sofrimeotq para
mim na vida pública! Não somos daqueles que entendem
q!Je as minorias d~~-em ter espaço igual à maiorias,- mas
não_admitimos imposições e rolos compressores para dizerqu~ querem praticar a democr~cia. Ist9 é um ~ngodo,
é Uma misTifiCiçãO! Epodem ter V. Ex•s a certeza de que
c;o_rrerei este País denunciando, onde estiver, essa manobra espúria que se levanta hoje nesta Casa. Irei onde
puder, dizendo que povo brasileiro que não está lhe sendo_ dado o_ direito de conhecer o programa dos Partidos
que se Organizaram, de ouvir a palavra de se:us representantes--=-: _
_,,Sinto-me, maís uma vez, descompromissado nesta Ca_sa,__J?'roque_sempre fui homem de palavra. Quando empenho minha palavra sempre a cumpro. Infelizmente, o
Líder do Governo n~~ta Casa, o Senador Alfr~o Campos, numa intervenção, na semaita passada, declarou
que esta matél-ia não voltaria a Plenário, a não ser após
_um entendimento com todas as representações partidárias.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, é um momento triste
desta Casa, eu, antigO ni:ílitante dO Partido Socialista,
fundador do MDB, (egenda onde fui cassado vejo hoje o
Partido que se originou do MDB, que lutou contra a ditadura pa;a que voi~~emos a ~nt.ar restaurar o regime
democrátJCO, vir impor um casuísmo pior do que os casufsmos do passado.
Tu do isto é degradante! Estou sem condições até de
poder me exprimir, e traduzir a revolta que vai dentro de
mim! Porque sou homem que acredita na palavra dos
homens e a partir do momento em que esta palavra não
se concretiza, não sei em que mais acreditar.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Com cin-onne satisfação,
Senador Fábio Lucena.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Jamil Haddad,
eu desejo apresentar a V. Ex• a minha total, integral. incondicional e irrestrita solidariedade ao pronunciamento
que ora formula da tribuna do Senado Federal.
O SR. PRESID~TE (José Fragelli) - Suspendo a
·sessão-por quatro minutos, que deve ser o tempo de interrupção do fornecimento de energia.

(Suspensa às 17 horas e !O minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 12 minutos.)

Q_ ~~· PRESID~NTE (José Fragelli)- Está reaberta ·
a sessão.
Continua com a palavra o nobre Senador Fábio Lucena.
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O~R. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, eu dizia a V. Ex• que lhe apresento
tntegral, incondicional e irrestrita solidariedade, diante
deste alarma, deste aterta e sobretudo desse chamamento
ao bom senso, que V. Ex~ profere perante o Senado e
principalmente junto às consciências do Partido a que eu
pertenço, do PMDB, sucessor do MDB, que tanto quanto--V. Ex' eu ajudei a instituir e a fundar no Estado do
Amazonas. De fato, Ex•, não pode o Senado dar o seu
endosso, o seu aval a u,m projeto de lei que institui verda~
deiro patamar de iniqUidade em nosso País. Isto é abso(utamente iníquo, porque se a natureza não pode dar tratamento igual àqueles a quem fez desiguais, a politica,
sobretudo quando arregimentada nos órgãos mais legítimos da sua representação popular, há que levar em consideração o seguinte fator: na medida em que eu faço
parte de um Partido majoritário dispuser de direitos de
me comunicar com a oPinião pública do meu Estado e
do meu País, direitos que estão sendo cerceados _aos
meus adversários, que compõe os chamados "pequenos
Partidos", na medida em que o meu Partido contribuir
para este ato iníquo, o meu Partido estará esquecendo~se
das reclamas e das grandes voltas que o futuro dã em tor~
no e em órbita da atividade política. Defendo o tratamento eqUitativo para todos os Partidos que existem em
nosso País, com oportunidades proporcionais, é verdade, mas sem que essa proporcionalidade signífiQtii:- um
cerceamento absoluto do direito de comunicação, tal
qual está cerceado no projeto de lei ora em oportuna discussão por V. Ex• Informo ao Plenário que voU obstruir
a votação deste projeto, por considerã~lo iníqUo, atentatório aos direitos das minorias, porque se as democracias
são o atendimento da vontade e do desejo das maiorias,
elas não podem prescindir jamais do respeito às garantias e aos direitos das minorias. Conte V. Ex• com a minha solidariedade, não apenas no ato da discussão, mas
no momento da votação, em que além de votar com a
minha consciência, estarei Votando, sobretudo, com as
garantias essenciais à sobreVivência da nascente democracia brasileira. Era este o aparte _que me senti no dever
moral de transmitir a V. Exf

O Sr. Jamii-Haddad- Nobre Senador Fábio Lucena,
agradeço o aparte de V. Ex• que enriquece o meu pro~
nunctamento.
Vejam-V. Ex•s qtié na hora em que me pronunciava o
Senado apagou as sua:s luzes e ficou de luto, de luto por
ver uma tentativa de se enterrar o regime democrático
nesta Pátria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Lei Falcão está sendo
colocada perante nós com juros e correção monetária.
Pela Lei Falcão aparecia o retrato dos candidatos, o seu
número, o seu Partido e ainda um pequeno currículo. Se
formos dividir o tempo pela proporcionalidade das bancadas, verificaremos que não haverá possibilidade d.e que
nem isto aconteça com os pequenos Partidos.

E contristador r Chego a não acreditar quC o Senador
Alfredo Campos não tenha cumprido, perante a liderança dos pequenos Partidos, a palavra_empenhada em
pronunciamento nesta Casa na semana passada. Disse S.
Ex.f que não traria à discussão, novamente, a matéria referente à propaganda eieiloral sem um entendimento
prévio com as lideranças de todos os Partidos.
Sr. Presidente, sou veterano nas lutas políticas, sou esportista antigo, acostumado a aplausos e a vaias, acostumado a vitórias e a derrotas, mas_ nunca me curvei num
proci::Sso-ditatorial àqueles que estavam no poder, e me
custa c~r a_gora que remanescentes do Partido que lutou
contra a ditadura aqui estejam querendo impor a ditadura da maioria.
Vejo contristado que o Uder Senador ~lfredo Campos, apesar de eu ter feíto a colocação, poucos minutos
atrás, de que S. Ex~ empenhava a palavra de reunir os pequenos partidos nesta Casa, não venha ao microfone me
apartear. S. Exf- ri. S~ Ex• sabe que, no processo democrático, os grandes de hoje poderão ser os pequenos de
amanhã. Já comentei que o PDS, no meu Estado, Estado
do Rio de Janeiro, fez uma bancada de vinte e um Deputados Estaduais e boje não há mais nenhum. Com este
ato V. Ex~s da maioria terão a execração pública e vão
assumir, perante a opinião p6blica deste País, o ato de
aprovar, efetivamente, este projeto. Obstruirei até- onde
puder. Usarei de todas os recursos regimentais, alertarei
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a opinião póblica do- meu Estado e do meu País, para
esta manobra espúria.
-Discutirei emen-da por emenda por mim apresentada a
este projeto, e apresentei onze. Espeto, e tenho a certeza.

que muitos militantes do PMDB e de outros Partidos
não concordem com essa violência que ora se processa
nesta Casa. Ape!o à consciência dos Srs. Senador~. Senadores com tradição democrãtica, Senadores que lutaram contra a ditadura para retomada do processo democrático, que não reneguem o seu p3ssado porque serão
cassados, não por um Af qualquer, mas cassados pelo
voto popular. E essa é a pior cassação que pode existir na
vida pública de um homem: a execração da opinião
pública quanto as atitudes como seu reptesentante.
Sr. Presidente, neste momento, era o pronunciamento
que desejaria fazer e continuarei vigilante na obstrução.
Sei que contarei com apoio do Líder do PDT, Senador
Jaison Barreto e de muitos outros, também de peemedebistas e pefelistas que estão querendo ser coerentes com
seu passado político, com todos os partidos coru representação nesta Casa para que atentem bem para a votação desta matéria. E, na realidade, uma punhalada na
retomada do processo democrático no ano da eleição da
Constituinte. - --·
O SR. PRESIDENTE (José Fr_agelli)- Solicito a V.
Ex• encerrar seu pronunciamento, porquejã ultrapassou
de 3 minutos o _tempo de V. Ex•, nobre Senador.

O SR. JAMIL HADDAD --Sr. Presidente. V. Ex• me
alerta quanto ao térnii'riO do meu_ tempo. Sou daqueles
que gostam de cumprir o Regimento, mas sei que V. Ex•,
em vãrias oportunidades. nesta Casa, permite que os discursos se alonguem. Não vou solicitar isso a V. Ex•, porque voltarei muíta-S Vezes- à tribuna durante o debate desse prOjeto.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR- JAISON BARRETO (PDT - SC. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não sou dos que ficam nõ processo de autofla,gelação
por não entenderem o que anda ocorrendo no l?aís nos
dias de hoje. Tenho dito. nesta Casa, que a História não
registra episódio nenhum que tenha atingido sociedades
da forma como a sociedade brasileira o foi_, -qlie nãO tenha deixado marcas profundas no seu comportamento.
Afinal de contas, este P'J.ís viveu, durante 20 anos, submetido a um regime autoritário, de corrupção, de subversão de valores. E é natul'al que estas coisas não tenham um fim rápido e que este clima de degradação se
estenda, não só por setores da sociedade, mas invada as
Casas representativas do povo.
Se nós assim não entendermos, talvez fiquemos num
processo_ negativista de não aceitação e de conformismo.
É forçoso reconhecer que, depois de tantos anos de promessa, setores que, durante o período revolucionárío,
ajudaram este País a encontrar uma safda tenham-se perdido nos descarninhos do Poder_e se negado, nestes últimos anos, neste exatamente l ano e meio, a, pelo menos,
promover as reformas e as mudanças de que o País necessitava. Poderia citar a necessidade da reforma tributária, esta reforma agrária melancólica, débil, (:heia de
subterfúgios, que a Nação contempla, enquanto se ensangUentam os campos deste Pa.ís, a devolução das prerrogativas do Coilgresso. Isso tudo é fruto, de alguma
maneira, das marcas que o Regime deixou na gente brasileira. Mas, no momento em que a Nação está à espera
de uma oportunidade para dizer que tipo de sociedade se
quer construir, ê lamentável, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esta Casa, jâ marcada perante à opin~ão _pública,
por desserviços que está prestando ao manter, teimosamente, a vergonha dessas candidatt,J.ras natas, ao obstaculizar o fim dessa instituição da sublegenda, ao se transformar no centro do readonarism:o deste País, contra
profundas reformas que a sodedade exige, ouse, no momento em que a Naçãojãentendeu mesmo que o que está sendo proposto não é uma Assembléia Nacional
Constituinte Verdadeira, mas essa farsa da Constituinte
Congressual, mesmo, assim, causa: espécie que se õtiS-e
apresentar um projeto para essas eleições, que possibilitaria a discussão dos grandes temas ,nacionais, através de
um projeto cujo único adjetivo :que encontro para
qualificã-lo, é o de indecente, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Pelos descaminhos, pelos objetivos que invalidam,
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realmente, a possibilidade de setores da_opinião pública
brasileira dizer do que pensam e do que propõem, para
que este País se reencontre com a democracia,_. Citaria
um só deles. No momento em que a Nação exige a óportl,lnidad_e de discutir os temas riacionaiS, _através da
eleição de C-onstituintes, só eSse art. b, "Registro de chapa para as eleições majoritárias", vai possibilitar que setores minoritários da Nação tenham oportunidade de ter
acesso aos meios de comunicação. Para quem entende
que partido político se_ trata de um aglomerado de pessoas que visam apenas ao us_ufruto do poder, isso talvez
não cause· espécie e passe ein branco, jã que a Nação, eu
sei, continua anestesiada por este clima residual da ditadura. Mas para aqueles que vêem nas estrUtJJ.ras partidárias um instrumento de viabilização de reivindicações
que surgem das forças populares, realmente, isso provoca o repúdio, porque é profundamente lamentãvel que
homens que merecem até o nosso respeito pelo comportamento pessoal, a serviço de interesses que a Nação ainda não sabe definir, ousem propor um projeto desse tipo,
que vai possibilitar piorar a representação, nesta Casa,
que viabilizará a construção de partidos políticos verdadeiramente com cunho doutrinãrio, para que se perma- rg:ça neSSê festíval pornô em que esta Nação foi transformada d-epois do episódio trãgico do Colégio Eleitoral çm
partidos sem cor, sem proposta, senão àquelas que visem
à eleição e um conseguir de mandatos, mas não que _o
possibilitem ser instrumentos de mudança e de-transformação social. E esses homens q~ lutaram nesses 20
anos, que se transformaram nos transfonniStíiS de hoje,
haverào de ser repudiados pela opiii.ião Pública lá fora,
porque este povo amargurado, que .conseguiu__sobreviver
a esses 20 anos de ditadura, vai sobreviver a esta ditadum pior, que é a dessas maiorias deslumbradas, nascidas
ainda ~o regime autoritário e que, um dia, quando houver eleições limpas, com acesso de informação ao povo
brasileiro, que serd.o desbaratados pelo desserviço que
prestaram ontem nos seus partidos e pelo desserviço que
prestam hoje em outros partidos, a mostrar que já existe
uma massa crítica neste País, que está acima de paixões
partidárias e pequenas, para se colocar a serviço de uma
Nação que não merece o destino a que eles estão querendo lhe impor.
Por isso, nobre Presidente e Srs. Senadores, deixamos
3qui o nosso protesto mais ·veemente. Estou convencido
até que a esses espertos essa legislação não serve nem a
eles próprios, porque i ntranqüi1iza mais -õ ·poVO lá fora, e
só os cegos e surdos não sentem que esta Nação está vivendo diaS pc!rig-Osos, de sucessivas frustaÇões. Ontem, a
campanha das diretas, depois, a promessa do Colégio
Eleitoral imundo e espúrio, a Nova República e o pacote
econômico, mas o povo continua igual, no seu sofrimen~
to e na sua angústia, porque soluções verdadeiras não
lhes propõem, e começa a perceber, com muito mais ra~
pidez do que os senhores imaginam, que continuamos
caminhando como nau à deriva, sem comando e, o que é
pior, sem esperança, jã que os instrumentõs que poderiam dar crença a essa gente se perdem em legislação
como essa, que não serve a este País e que não serve â democracia. Essa insensibilidade, que eu sei, fruto desses
palácios, frutos dessa convivência, não lhes permite ter
Um gesto até de dignidade, para dizer: basta, vamos re-pensar esse proceSso eleitoral, vamos dar um mínimo de
espaço a todos, para que se possa repensar o Brasil! Mas,
não! Preferem o conchavo, o jogo de cartas marcadas, o
privilégio de falar sozinho nas rádios e nas televisões.
para que a coisa se reproduza, o mesmo comportamento
de uma classe poHtica, que não merece mais o respeito de
nínguém - nem mesmo nossa - e que continua come-tendo desatinos.
É um discurso até romântico, porque protestar não
basta mais aqui nesta Casa. Mas nas ruas, aos poucos,
este povo haverá de entender que é preci:;o acabar com
esse comportamento de Parlamentares, e que é preciso
reconstruir de novo os seUs instrumentos de representação, porque, asim como está, melhor não existir,jã que
mantém um certo ar de legitimidade esta Nação que se
degrada perante, inclusive, o mundo civilizado.
_
Vou votar contra e vou fazer o que for possível, para
que, pelo menos,- o Senad9 não sabe cumprir com os
seus deveres, - a Câmara, onde me parece que existem
mais brasileiros- e mais democratas proíba a aprese.,~
tação de um projeto que é um deserviço a esta Nação.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
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O Sr. José lgn'do Ferreira- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESID~TE (Josê Fragelli)- V. Ex• falará
pelo PMDB, porque é um de cada partido.
O Sr. José lgnâdo Ferreira- Estou pedindo a palavra a V. Ex', para encaminhar a votação.
O SR. PRESID~NTE(José Fragelli)- Mas, em regime de urgência, mesmo para encaminhar a votação, é
um de cada partido. Se V. Ex• falar pelo PMDB. não poderá falar mais ninguém desse Partido. Esto_u apenas
lembrando. Mas, concedo a palavra a V. Ex•, que a solicitou~ __ V. Ex• tem que falar pelo PMDB,
O Sr. José lgnácio Ferreira PMDB. Agora. se V. Ex•...

Vou falar contra o

O SR. PRESIDENTE (José- Fragelli)- Então, V. Ext
nã:ópOOáá falar . .'.
O Sr. José lgnâ.clo Ferreira- Vou falar pelo PMDB.
Agora, o Líder é que decide, porque eu não vou falar a
favor- do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo
objeçào da Lider:Inça, concedo a palavra a V. Ex•
O SR- JOSI!: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·Vou apenas me manter coerente com o meu posicionamento anterior, quando essa matéria, em outro texto,
veio encravada e, depois, não foi votada. Muito bem!
Tomo a liberdade de ler um trecho do programa básico
do PMDB, que diz que tem. como princípio básico, um
compromisso fundamental com a democracia:
d) a liberdade de expressão e de organização será
garantida pelo acesso efetivo aos meios de comunicação de todos os partidos e entidades da sociedade.
Esta é uina condição fundamental para libertar a
manifestação política do poder do dinheiro, coibir a
influência do poder económico sobre o voto e vedar
a manipulação da opinião pública. Mas não basta
assegurar às correntes de opinião acesso à TV, ao
rádio e aos jornais nos períodos eleitorais. Constituindo o sistema nacional de telecomunicações instrumento fundamental para a vida associativa e (:UItural do País., o PMDB propugnará por formas de
acesso a ele e de seu controle pelos diversos setores
organizados da sociedade.

Sr. Presidente, é exatamente por isso, é exatamente
porque me comprometi a obedecer a esses principias bâsiCos esculpidos no programa do PMDB que eu não posso deixar de. aqui no Senado, embora pertencendo ao
PMDB, levantar a minha voz contra este projeto que esmaga as minorias, precisamente às vésperas do grande
congraçamento nacional, através da Assembléia Nacional Constituinte. Nós não estamos às vésperas de um
episódio eleitoral comum. Estamos às vésperas de uma
eleição em que haverão de ser providos os quadros da
Assembléia Nacional Constituinte. que vai tracejar os
destinos do Brasil do futuro. E, mesmo que estivéssemos
diante de uma eleição comum, teríamos - ainda assim
-o dever de preservar as minorias, porque não há como
se falar em democracia, sem se falar em respeito às minorias. Porque é um dos princípios básicos do sistema democrâtiGo representativo, alêm da representatividade
dos ruandatos, além da temporariedade dos mandatos,
além da própria legitimidade desses mandatos. :t o do
respeito aos direitos das minorias, que podem e devem
aspirar, no sistema democrático~ serem as maioriã:s de
amanhã.
Nós estamos, Sr. Presidente, trocando a famigerada
Lei Falcão, talvez, por um projeto "urubu". Na verdade,
o ProJeto de fei que nós estamos examinando - bem o
disse o Líder do PSB- é um projeto de lei que representa uma verdadeira Lei Falcão, com juros e correção monetária.
Sr. Presidente, é um tipo de subversão esse que estamos fazendo, no sistema democrático_; uma subversão às
avessas, de cima para baixo. Em que maiorias eventuais
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se esforçam por perpetuar-se. Inclusive algumas siglas
nascidas de arranjos de cúpula. Na verdade, há partidos,
nesta Casa.. que não nasceram das bases. Há partidos
que se arranjaram, se formaram e, agora, depois dos
acertos no Parlamento, descem às bases para complementar a sua estrutura.
-·
Nós não temos, Sr. Presidente, como considerar democrática essa vedação parcial, essa proibição generalizada da participação, do acesso aos meios eletrônicos de
comunicação aos Partidos menores.
Querem, Sr. Presidente, resolver, de uma maneira simplista, um pro_blema de permanência no poder. Nós não
precisamos, pelo menos nas eleições de 1986, com as medidas do plano da inflação zero do Presidente José Sar«
ney, nós, da Aliança Democrática, não precisamos fe~
char as portas dos meios de comunicação aos partidos
menores. Nós não precisamos dÍssol Não precisamos
desses expedientes, dessas trucagens, para assegurar a
nós a continuidade de um poder que vai continuar sendo
nosso. Nós não precisamos descobrir, a quadratura do
círculo, o moto~continuo do poder, um_ elixir de longa
vida para a nossa própria longevidade pOlítica. Não precisamos disso._ Eu, pelo menos, não preciso disso. não
preciso de ímpedir aos Partidos pequenos o acesso aos
meios eletró_nicos de comunicação, para garantir meu fu_turo politico.
Sr. Presidente, há gerações inteiras que não votaram,
embora tenham votado em 1982, ainda não votaram de
forma limpa. Há gerações inteiias aspirando pelo voto
limpo, pelo voto liso, que não foi o voto de 1982 aindã
não, porque esse ainda foi um voto truncado, um voto
cheio de alçapões, da vinculação das coligações proibidas, da aplicação tragicómica da Lei Falcão, i~clusive,
que se pretende substituir por esse projeto. Essas gerações estão aspirando votar agora de forma lisa, e votar
assim pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, já
agora para eleger aqueles que vão elaborar a sua Cai'ta
que vai nortear os destinos do Brasil do futuro. Essas gerações, Sr. Presidente~ se forem desapontadas, pelo menos não o serão sem que nós levantem os a nossa voz da
Tribuna do Senado.
__
Fui cassado em 1969, amarguei 13 anãS d.CdiStanciãmento da vida político-pai'-tidáii3.. Nunca lutei para chegar ao Poder, simplesmente. Nem luto agora para me
eternizar no Poder, descobrindo verdadeiro elixir de longa vida, a pedra filosofal, o moto-contínuo da perpetuação no Poder pela impossibilitação de sua alternân~
cia. Nunca quis o Poder pelo Poder. Lutei para atingi~lo,
mas não pelo Poder em si mesmo porque, por via dele, a
minha grande luta era para a co_~s_!_~_EQ_~a ordem de-_
mocrática, que nós ainda infelizmente não atingimos.
Saímos da ordem autoritária, dãS tUteras- e estamos em
cima da ponte. Não chegamos ainda aos tempos da ordem nova, aos tempos da ordem democrática, do plura~
lismo, da justiça social pela qual tanto lutamos, e pela
qual tantos_ de nós fomos feridos, magoados, espezinhados, sofridos ao longo desses 20 anos passados.
É assim mesmo, Sr. Presidente, .. lobo não come lobo". Na natureza, quando o lobo se engalfinha nas estepes com outro lobo, e um deles se encontra em sinal de
inferioridade, ele emite um grunhido qualquer, ele dá um
sinal qualquer filogenético, para avisar ao seu oponerite
que ele está na pior, para avisar ao seu oponente que ele
pode morrer na luta. E a natureza, sábia, faz com que o
lobo eventualmente em superioridade cesse imediatamente a agressão ao seu oponente. Ele morde paus e pedras, mas não ataca mais o seu adversário batido. A natureza gera bem esses -c~:xemplos que vão sendo aplicados
ao campo político: "lobo não come lobo". E nesta Casa
nós vimos a união do PDS, do PMDB, e do PFL para fixar as normas do asfixiamento- dos Partidos menores.
Sr. Presidente, este também é o tempo novo em que
muitos estão pintando o cabelo para parecer diferentes.
Mas a verdade é que muita coísa continuou da mesma
maneira. Pelo menos nós, com o resf!eito que temos pelos que pensam de forma diferente, continuamos pensando como antes.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Octávio Cardoso -Sr. -Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

__ p Sr. Carlos Chia~elli- ·pCçoa palavra, Sr. Presidentê: ~
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli.

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS. Para'encamlnhai a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre~
sidcnte, Srs. Senadores:
Ao verificar que se caminha para o encerramento da
discussão do projeto em pauta e sem nenhum propósito
de alongar, pelo prazer de alongar, o debate, fazem~se
necessário, pelo menos, alguns comentários.
Eiri primeiro lugar, recordar que preservamos, confirmamos e ratificamos a posição assumida e a assinatura
subescrita na Proposta encaminhada a esta Casa, atravês
do sub::;titutivo que visa a regular a matéria pertinente à
propaganda eleitoral, e o fazemos de maneira consciente,
da maneira mais franca e da forma mais democrá_tica.
Ouvimos -disCUrsos inflamados, manifestações emotivas,
adjetivações férteis. Mas o que sabemos é que, de longa
data, se proci:ssam discussões, entabolaram--se negociações, abriu-se o debate e o diálogo neste Plenário.
Basta que consultemos os Anais nesta Casa, seguramente nos últimos 30 dias, e não tivemos apenas l ou 2, ou 3,
ou 5 discurSos a respeito, muitos foram proferidos. Todos tiveram o ensejo de trazer as suas manifestações retóricas. Mas, apesar de tudo isso, aguardamos a possibilidade de construir uma fórmula consensual e a ela chegamos através do processo da negociação, do qual não
excluímos ninguém, mas no qual tivemos outras colaborações a não ser a critica impiedosa e nem sempre construtiva, e o critério original adotado, que é aquele que se
espelha no texto do sustitutivo, não tenho nenhuma razão de dele dissentir, em nome de aparentes princípios de
igualdade que, na medida da real análise, apenas en~mbrem desigualdades flagrantes e não apenas aspectos
retórícos e superficiais.
Inspiramos a proposta nos melhores fundamentos do
p~<?prio Direito eleitoral comparado. É estranho que
aqui não se tome por referência países que evoluíram,
que se aperfeiçoaram, que construíram no decurso do
tempo, e· através de legislação crescentes e formalizadas,
estratégias de regulação da legislação eleitoral. Podemos,
perfeitamente, colocar a proposta que hoje se encontra
em, debate no parâmentro da comparação da legislação
dos p3ises europeus mais adiantados, com as democracias mais consolidadas que devem servir, penso eu, não
de modelo para cópia, mas de elemento referencial e
meta a serem atingidos por um País que visa a construir
a sua democracia plena. Esse é o fundamento bâsico, em
tantos e tantQs países. Seria cansativo citá-los, mas basta
que se consulte a legisl~ào da Escandinávia, da França,
da Alemanha e da Itália, e se verâ que o princípio fundamental, a norma diretriz, a linha básica é essa que inspira
a proposta aqUi contida, de transferir para o direito de
acess-o aos meioS de COmunicação nas épocas prévias às
campanhas eleitorais, os espaços que decorrem da representação que é, por sua vez, conseqUência direta da expressão parlamentar do partido. Quem dá mais ou menos espaço a um Partido na televisão não ê a vontade de
A nem de B, nem a construção artificial de igualdades
inexístentes, porque isso seria fniquo.
O que dá rigorosamente o espaço na televisão é o voto
do eleitor. O que está assegurando que alguém tenha
mais ou menos espaço é o eleitor brasileiro. E nós estamos aqui numa democracia represéntativa, tod_os nós estamos aqui em decorrência do voto. Somos aqui aquilo
que o eleitor quis que nós fôssemos. Estamos falando
porque recebemos delegação. Somos representantes e
são os nossos representados, através da sua manifestação
eleitoral, aqueJes que, efetivamente, vão dimensionar o
espaço que teremos e que haverá de ter o partido querepresentamos e ao qual nos vinculamos. Essa é a verdade
inelutável. Há que se queixar, há que protestar, hã que
criticar a contra-eleição, há que se insurgir contra o voto,
há que ser rebelde do fato do e_leitor ter escolhido A ou B
e JJào C ou D. Es_se, o fundamento básico desse processo;
essa, a razão fundamental.
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Já nos ensinava. :de maneira lídima, clara. a filosofia
grega, repassada através dos tempos e tornada, praticamente dogmática, e até mesmo reiterada depois pelos
sentimentos tomistas, para não ficar em outras ilações
através do tempo que ..a verdadeira igualdade está em
trata,r os desiguais desigualmente na proporção em que
desigualam". Até porque isso é o fundamento da própria
justiça social, senão não a teriam, e me parece surpreen~
dente que, na medida em que se toma por referência um
modelo internacional, na medida em que se põe de parâmetro as m!!lhores democracias consolidadas do Ocidente, ou queremos tomar outros arcabouços, lastimáveis,
deteriorados e desnaturados de democracias que só o são
no arremedo formal da fachada e não o são no seu conteúdo.
Na medida que tomamos por referência aquilo que é
válido, aquilo que realmente se consolidou através do
tempo, aquilo que é o respeito à sociedade organizada,
na medida em que tomamos_ por referência o princípio
representativo do voto, porque outra não é a democracia
contemporânea senão a representativa, e repito, somos
delegados, representantes, conseqUências do voto, e na
medida em que partimos do princípio da igualdade no
tratamento desigual na proporção em que se desiguala,
parece que alguns se surpreendem, parece que alguns entendem que o legítimo, o correto, o básico seria criar
igualdades artificiais, de fachada, criadas, fundamentalmente, ao ~rbítrio, aí, sim, ao arbítrio desse quadro circunstancíil de decisões desta Casa. Nós estaríamos invei1t~máo eJifistamente, numa decisão de cúpula, as
igualdades que não existem como decorrência da vontade popular. Isso seria investir contra a sociedade.
Por isso,_ de_ cabeça erguida, consciente da postura de~
mocrática, em nome do fundamento da democracia representativa e no respeito fundamental ao eleitor, cidadão e soberano dQ processo democrático, mantenho, em
nome do meu Partido- e tenho certeza de que o faço
em nome das outras duas Lideranças que subscreveram
esta proposta- a proposta aqui contida, por ser a mais
válida, a mais correta, por ser a mais justa, por ser a mais
modem~ e, sobretudo, Sr. ?residente, por ser a mais democrática. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Encerrada a
discussão, com substitutivo e emendas, a Comissão de
ConstituiÇão e Justiça proferirá o seu parecer imediatamente.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça sobre o substitutivo
e as emendas.

O SR. HtLIO GUEIROS(PMDB- PA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Embora a apreciação, discussão e votação da matéría,
esteja sendo feita neste instante, numa sessão determinada, a grande verdade ê que esse é um assunto, um tema
que se arrasta há longos meses no Congresso NacionaL
Todo mundo tem sobre ele, todas as opções foram apresentadas, todas as alternativas sugeridas, mas a grande
verdade é que há um impasse fundamental e intransponível entre os interesses nào da minoria, Sr. Presidente,
mas de Partidos inexistentes, que não existem no Congresso NacionaJ e querem disputar igualdade de condições com os Partidos como o PMDB, que há 20 anos
lutam pela democracia neste País.
- O PMDB não nasceu grande. Eu fui Deputado pelo
PMOB, nos idos de 1960, e nós não éramos nem um
quarto da representação na Câmara dos Deputados.
Aqui, neste Senado, foi preciso se inventar um Regimento apropriado, para que··- houvesse voz para o PMDB,
porque não havia Senadores suficientes para o PMDB.
Lutamos, fomos presos, fomos cassados, fomos impedidos de ir à rádi_o, à televisão; tivemos que nos contentar
com lei Falcão e, o que é de pasmar, Sr. Presidente, é
que ainda vem gente aqui dizer que a maior glória daResolução foi ter-nos dado a Lei Falcão! Isso é de corar frade de pedral
É um absurdo, Sr. Presidente, que no momento em
que os três Partidos principais do Congresso apresentam
um projeto propiciando oportU.Oidades a debates iguais
entre todos os candidatos a Partido, sem distinçãõ, o me~
nor de todO$ os Partidos, se quiser debater com o maior
de todos Partidos, terá o mesmo espaço na televisão e no
rádio. Então, não é possível, Sr. Presidente, é que agora
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se queira transformar em .. anjinho" O Sr. Armando Falcão e dizer que a maíOr g(ória da Revolução foi a Lei
Falcão. t preciso um pouco de pudOr, é preCisO um p-Ou-

co de respeito.
'
- ·
Esse projeto, Sr. Presidente e Srs: Senadores, não é o
ideaL Não é o ideal porque o espaço é exíguo, é pequeno
para que nele se abrigue tantas legendas. Legendas algumas respeitáveis, Sr. Presidente, mas outras fruto de megalomania, de caprichos, de pensarrientos absurdos. Até.
de brincadeira, Sr. Presidente, se criaram Partidos neste
País. Agora pretender que, por amor à democracia, esses
P.,utidos inexistentes vão disputar a 'mesma fatia de tempo e de espaço de Partidos tradiciOnais, com representação mac1ça dentro do Congresso. Naciollal, isso, Sr.
Presidente, é uma igualdade absurda, antidemocrãtíca;isso é que é iníquo, porque o que se vai observar é que se,
daqui para mais uns 5 ou 6 dias, aprovarmos essa igUaldade pretendida por alguns, vão surgir na Câmara dos
Deputados, como podem surgir aqui no Senado, mais 5
ou 10 Partidos novos., unicamente para que o cidadão
que conseguiu aquelas lO l assinaturas - porque eles
não passam nem das 10 l assinaturas mínimas - tenha
direito a chegar na televisão e no rádio e colocar a sua
verborréia em cima dos telespectadores, em cima dos
seus ouvintes, disputando um espaço que ele não fez por
merecer.
sr:-Presidente ·.!: Srs. Senadores, quero diZer ISSo para
que não se venha dizer que estamos fazendo uma apreciaçãO leviana, ráPida, apressada, porque não ê verdade.
A partir do início âeste ano legislativo, não se fez outra
coisa nessas duas Casas do Congresso a não ser tentar
encontrar fórmulas e soluçQe:; para esse problema da
propaganda eleitoral.
Agora, a única fórmula que acho que é a democrática,
que ajusta, é ·essa, a -de exatamente...
0--Sr. Jamil Haddad ~ Pela ordem, Sr. Presidente.
Quero saber se é o -parecer da Comissão de Constituição
e Justiça ou se_ê üm discurso do Senador Hêlio _Queiras.
E bom que isso conste dos Anais.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Srs. Se!lad~
res, o nobre Senador Jamil Haddad sabe que quando ê
dada a palavra para se proferir um parecer, nunca se c_erceou a maneira de se expressar e o tempo do orador. Eu
não estou seguindo senão uma praxe que, aliás, nós,
quando estávamos na Oposição, reivindicávamos.
Continua com a palavra o nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR. HtLIO GUEIROS- Sr. Presideqte, apenas
para dizer que o Senador Jamil Haddad, a pretexto de
defender o Regímehto, inTririgiü-ô~ ·pôrque éle' Sópodia
levantar questão de ordem se pedisse licença ao orador.
Ê um· absurdq que o nobre Senador JamH Haddad, a
pretexto de zelar pelo Regimento, dê umã "bruta" cotovelada, uma punhalada no Regimento, e me tome apalavra, quando a palavra só-pOde ser tomada por V. Ex• ou,
então, com o consentimento do orador.
Mas, o que quero dizer, Sr. Presidente, ê que j:iarece
que S. Ex• está com medo dos meus argumentos. Ele está
com medo do que estou dizCndo, porque ele falou à vontade, ninguém ó intefpdOti, ninguém o atrapãlhóU, ele
expôs livremente as suas idéias, chegou a provocar ó
eminente Líder do PMDB e do GoVerno, Senador Alfredo Campos, pretendendo desviar, pirtUrbar a apreciação
da matéria e ninSU"êm disse nada. O próprio Líder, Senador Alfredo Ca,mpos, agUentou calado, sentado, porque
não é-do nosso feitiO aceitãrproVoCaçãó~nem Obstrução
de quem quer que seja, p-arqué-o qtib n6s--q'ül!remos é v o~
tare decidir esta _inqtéria que já se a'rl'ãstã. hã mlilt6lelnpo.
Fiz esse intrói_to~· Sr. Presidente, somente para mo_strar
que não há leviandade nenhuma no parecer que_ vou dar.
Isso é um assunto que está batido e rebatido aqui no
Congresso Naciona_l. Agora a Câtr).~ra dos Deputados,
do lado de lá, tentando encontrar urha: solução, não a encontrou. Mas não é possível chegar o dia 15 de novembro, e não se ter lei nenhuma, ou que se vá se conformar, consoLar com esse absurdo de que a maravilha é a
Lei Falcão. -~-~-':?-~~a:n~-9-~~ ~~~ fnaraVillia a:-r:e:t.Falcão; e é por ISSO que estamos apresentando esse prOJeto,
com o detalhe de que ele vai ainda à Câmara- dos Deputados - e a Câiilara dos Deputados poderá ·aperfeiçoai'
o projeto, se assim o entender.
-

Nessas condições, Sr. Presidente, o parecer da Comissão-di Constili.iição e Justiça por mim relatado,. e é uma
p&Sibllicfáâe que o Reglmento concede, ê no Sentido da
aprovação do substitutivo. O parecer ê favoráVel à emenda SL!b~titutiva, que consubstanci~_umasêrie_de objeções
e também de sugestões dadas aqui n-o decorrer deSses 10
ou 15 dias últimos em que nós estamos discutindo a matéria. Alêm do parecer favorável ao substitutivo, a Co_missão de Constituição e Justiça, por meu intermédio, dã
parecer favorável a essa emenda assinada pelo nobre Se-nador Jamil Haddad, com pleno apoio do PDS, que diz
que-"fica proibida nos 60 dias anteriores ao pleito toda e
qualquer propaganda patrocinada pela Adminitração federal, estadual ou municipal, direta ou indireta, sociedades de economia mista em que o Poder Públic_o for majoritário ou entidade que, a qualquer título, detenha a direção",
Quanto ãs demais emendas do Senador Jamil Haddad,
embora respeitáveis, elas ou estão repetidas em nosso
substitutivo, ou elas são consideradas inconvenie:ntes e
inoportunas pela Comissão.
É _o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, pela ordem.

-

O SR. JAMIL HADDAD(PSB- RJ. Pela ordem.)
Sr. Presidente, Srs. senadores:

O Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, após
a brilhante alocução do Relator Hélio GueirõS, é pela

aprovação do substitutivo escoimadas as emendas.
Pergunto a V. Ex~. inicialmente, se todos os Senadores
com assento na Casa receberam as emendas de minha
autoria.
A segUlld~ colocação, Sr. Presidente, é que na realidade cabe à Comissão de Constituição e Justiça considerar
constitucionais ou inconstitucionais as eméndãS. S. Ex• o
relatar· não analisou sob esse aspecto nenhuma das
emendas, mas, pura e simplesmente, declarou que é a favor do substitutivo, sem as emendas.
Ora, o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
Sr. Presidente, tem que dizer se as emendas são constitucionais ou inconstitucionais. E o nobre Senador.Hêlio
Gueiro!!_, membro antigo da Comissão de _Constituição e
Justiça, sabe que essa ê uma verdade. S. Ex• não examinou o_ p.specto da constitucionalidade ou inConstitucio·
nalidade das emendas.
Por isso, causa-me espécie, a colocação de S. Ex•.
Aliás, quero aqui até elogiar o nobre Senador Carlos
Chiar~lli que fez uma retórica de oratória, inverteu completamente a ordem e mostrou que democracia, na verdade, é o inverso do que nós achamos.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu pediria a
V. Ex• restringir a questão de ordem, nobre Senador Jamil Haddad, porque o seu tempo já está se esgotando.
O SR. JAMIL HADDAD.- Desculpe-n:te. Sr. Presidente, mas é que, às vezes, eu adquiro o hábito de outros
companhe"iros de plenário. Ãs vezes, eles não se detêm
apenas na matéria, também eu, por uma questão atê de
propaganda subliminar, me condiciono, aprendo com os
companheiros de plenário e sigo os ditames que a consciência indica.
Sr. Presidente, vou pedir a V. Ex.• que, antes de colocar
em votação o substitutivo, permita o debate das minhas
emendaS, para que o Plenário, então, possa sobre elas
deliberar. É um direito que me cabe, como autor das
emendas, discuti-las para qUe os Srs. Senadores se convençam ou não da justeza das solicitações e possam votar o substitutivo sem as emendas ou o Substitu~ivo com
as emeDdas.
O SR:-PRESIDENTE (José Fragel1i)- Vou responder às duas questões de ordem levantadas por V. Ex•
Em primeiro lugar, V. Ex• impugna o parecer do
nobre Senaâor Hélio Gueiros, porque S. Ex• deveria se
pronunciar sobre a constitucionalidade._ A _resposta é
que, de acordo com o disPositivo expresso no Regimento
Jnterno, o Parecer da Comissão de Constituição e Jutíça
não se detém nos aspectos constitu.cionais, legais e formais, mas, também, se pronuncia sobre o mérito da

Maio de 1986

questão. De sorte que, nesse primeiro passo, está respondida a questão de or~em de V. Ex•
Quanto a V. Ex• se referir ao direito que teria, sein dúvida, de se pronunciar sobre as emendas, somente no
caso de ser rejeitado o substitutivo. Portanto, é o substitutivo que vai ser colocado em discussão_
Completada a instrução da matéria, passa-se à votação do substitutivo que tem preferência regimental.
O Sr. Hélio Gueiros - Sr. Presidente, peço a palavra
pel:a o~d~.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio GU:eiros, pela ordem.

O SR,H~LIO GUEIROS (PMDB- PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Srs. Presidente, Srs. Se~
nadares:
Ap~as para citar exatamente ao Senador Jamil haddad o artigo do Regimento:
"Art. 100, inci~o I, letra 6 - emitir p-arecer,
quanto ao mérito, sobre as proposições relativas às
seguintes matérias:
.. .letra 6- direito civil, administrativo, financeiro, comercial, penal, processual, eleitoral, agrârio,
aeronáutico, espacial, marítimo e do trabalho."
Vamos deixar escrito que a "cocada é de coco do coquCíro da Bahia". (Risos.)
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Em votação o
substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Fábio Lucena- Peço verifiCação de quorum, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Será feita a
verificaçãO solicitada pelo nobre Senador Fábio Lucena.
A Presidência vai suspender a sessão por lO minutos,
acionando as:Companhias, para a chamada dos Sr&. Senadores ao plenário.
~tá suspensa a sessão.
(Suspensa às 18 horas e8 minutos, a sessão é reaberta às 18 horas e 18 minutos.)

O SR. PRESJD~NTE (José FrageUi)- Está reaberta
a sessão.
Persistindo a Ta !ta- de quorum, a matéria fica com a sua
votação açliada e preJudicado o Requerimento n~' 103, de
1986, lido no_ Expediente.
Hú oradoi-es inscritos.
Concedo a palavra ao ·nobre Senador Cesar- Cais.
O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte díscurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
o-GiofiO"em:-sua edição de domingo, 18-5-86, publica
"Governo tem CzS 6,6 bilhões para sanear favelas",
onde diz; .. ainda neste ano, o Governo Sarney retira de
seus cofres CzS 6,6 bilhões para iniciar obras_de esgotos,
água, luz e contenção (para evitar desmoro_namentos) em_
favelas e cortiços do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo
Horizonte, numa primeira etapa que deverá beneficiar 3
mílhões 700 mil favelados dessas três capitais. Em etapas
posteriores, até o final do Governo, novos recursos são·
aplicados nos aglomerados suburbanos de Salvador,
Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Belém.
Sr. Presidente, Srs.. Senadores:
Ao aplaudir a iniciativa do Presidente Sarney'e, em
particular, a ação do seu secretário de ação_comunitãría,
Dr. Aníbal Teixeira, que em audiência a mim concedida
apresentou-se como um político _de grande visão e de capacidade__executiva, aproveito a oportunidade para apelar para que Fortaleza seja incluída na prímeira etapa do
progràma-.
Por outro lado, Senhor Presidente, não sejustiffca que
o nordestino José Sarney que colocou o Nordeste como
priorídade nacional de_ixe as cidades da região num._~;~. 2•
etapa de programa tão importante.
Fortaleza, Senhores Senadores, é uma cidade problema. As secas e enchentes que afetam ciclicamente o Ceará tem levado a correntes migratórias de homens do inferior em direção à Capital.
Por ser uma cidade plana a infra-estrutura urbana não
pode acompanhar esta "inchação". Por outro lado a ca-
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rência de empregos de mão-de-obra provoca o crescimento do número de favelas em proporção assustadora e
o nível das habitações é muito abaix,o de Qualquer "fave.
Ia e cortiços do R to de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte", cidades da 1~ etapa.
Em Fortaleza, temos desenvolvido um trabalho de
ação comunitária junto corii~lideranças de bairros e subúrbios. O que se pede é o minlmo: postos médicos e
odontológicos, creches, postos policiais, cursos profissionalizantes, centros esportivos, postos comunitários e
outros pequenos projetas.
Na realidade da Capital Cearense existe uma precarie--

dade geral nas áreas de saúde, alimentação, educação,
habitação, saneamento, telefone público, segurança e
outros serviços de fundamental importância para o desenvolvimento de Fortaleza.
Ao fazer este registro, Sr. Presidente, espero confiante
que os órgãos governamentais Passem a executar a recomendação expressa do Presidente José Sarney de que no
seu Governo o Nordeste é a sua meta prioritâiia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) palavra ao nobre Senador Ãlvaro Dias.

Concedo a

O SR. ÁLVARO DIAS (l'MDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma análise das prioridades projetadas pelo Governo
Federal na área dos transportes revela que o Paraná,
mais uma vez, está entre os Estados enjeitados pela
União naquele setor. Não podemos, no entanto, ver
cumprir-se mais um mandato presidencial sem que obras
de fôlego, destinadas a fortalecer a economia paranaense
e, por conseguinte, a brasileira, sejam projetadas e concretizadas.
A gente do Paraná, que saudou com entusia~mo o advento do Plano Cruzado e o Programa de EstabHizaçã.o
Econômica do Pais, ainda confia que tem, no Palácio do
Planalto, na pessoa do Presidente José Sarney, um, grande aliado. Um grande amigo. E_ é dentr_o desse espírito de
otimismo e de confiança que nos permitimos reivindicar
as atenções do Governo Federal para uma obra da mais
alta prioridade e envergadura; A Ferrovia da Produção.
A Ferrovia da Produção, como bem se sabe, é um sistema ferroviário que se cOmpõeTundalmentalmente, de
dois grandes ramais: um que ligará Santa Cruz de La
Sierra, na BolíVia, à Guaira, passando por Corumbá,
Miranda e Dourados, e outro que, partindo de Assunção, Paraguai, também alcançará Guaira, daí fluindo
por CasCavel, Guarapuava e Curitiba, para atingir o
Porto de Paranaguã. A demanda de transporte no trecho
mais denso, estimada de forma conservadora, ê de 8,6
milhões de toneladas em 1990, passando para 14,5 mi·
lhões no.ano 2005, no sentido exportação e de 1,3 milhão
e 1,8 milhão, respectivamente, no sentido importação:
A ferrovia ressurge, hoje, como meio de--tfã:ilspo"ite
que apresenta um dos menores custos totais de operação
e tarifas apiopriadas para movimentar produtos agrícolas, que não podem resistir a fretes altos. No Brasil de
hoje. acontece ao contrário do panorama dos países desenvolvidos e socialistas, onde a participação das modalidades de transporte de mais rendimento por unidade de
combustível petrolífero é substancialmente superior em
relação às outras. Naqueles países, o transporte rodÇlviârio de cargas está participando eriti'e os liniites de 30%
e 7%, no Brasil, perto de 70% de todos os transportes de
mercadorias são feitas pela modalidade rodoviária. Em
nosso Estado e situação não é muito diferente. Até os
nossos concorrentes internacionais, produtores de soja,
estão dizendo que a carência de um sistema interno de
baixo custo de transporte no Brasil os favorece substancialmente.
Para colocar os grãos brasileiros competivívamente no
mercado internacional, ê de fundamental importância a
concretizaç-d.o da Ferrovia da Produção. Permitimo-nos
citar, aqui, para ilustrar, alguns trechos do documento
..0 Impacto dos Custos de Transporte na Concorrência
do Mercado Mundial da Soja", de autoria de Tempão
Lee, C. Pbilip Baumel e Roberto W._ Acton, apresentado
em fins de 1984 na "American Sciybean Association",
em St. Louis, Missouri, no qual verifica-seque há o reconhecimento da necessidade de melhorar o sistema de escoamento, embora ainda duvidem da capacidade brasileira de investimento a curto prazo.

os trechos do referido documento são os seguintes:
..As exportações mundiais de soja são dominadas pelo
EUA e pdo Brasil. Os EUA exportaram aproximadamente dois terços do volume mundial na dê:cada de 70 e
58% nos últimos anos. As exportações brasileiras de soja
flutuaram entre 15% e 24% do comércio mundial desse
produto durante o mesmo período.
Uma grande parcela dos custos de comercialização da
soja é representada pelo transporte, devido às grandes
distâncias existentes entre as regiões de produções dos
países exportadores e os portos importadores.
Os EUA têm uma real vantagem de transporte para os
mercados importadores, dando a seus produtores uma_nítida superioridade em termos de competição.
Parte da vantagem real de custos de transportes dos
EUA, provém da carência de um sistema interno de baixo custo de transporte no Brasil.
Caso o Brasil venha a aperfeiçoar e expandir seu sistema ferroviário, as vantagens dos custos de transporte
que a soja dos EUA desfruta atualmente, diminuirão. A
probabilidade de o Brasil expandir seu sistema ferroyjário a curto prazo é muito pequena, devido a sua grande divida ii:ttemacional. Entretanto, é viável estender
suas ferrovias às regiões produtoras de soja pelo fato de
as mesmas estarem concentradas em áreas bem definidas.
Complementando esses pontos, Senhor Presidente, é
importante destacar que, em face da posição geográfica
do Brasil, a ferrovia da produção permitiria estabelecer a
terceira perna oceânica, formando um triângulo para a
bolsa de soja, qual seja; Nova Orleans, Roterdã e Paranaguá, situação mais vantajosa para produtores e consu~
midores, que traria, como conseqUência, um melhor
equiHbrio mundial desse mercado.
ma.io~cs

Para se ter um-a -idéi~ dç com-Õ o transporte para o porto dificulta o poder de competição do Brasil, citamos algUns dados referentes _ao pico de exportação em 1985:
De Cascavel até Paranaguá, gastamos US$ 22,80 por
tonelada, quando se sabe que pela ferrovia da produção
gastaríamos USS 13,30. Desperdiçamos USS 9,50 por tonelada. Se o tnmsporte fosse de Guaira, a perda seria de
US$ 8,00 por tonelada.
Com uma simples variante ferroviária de desvio "Ri~ba.s a_ Tlbagi", de 17 quilômetros, economizaríamos perto de meio dólar por tonelada e mais três locomotivas
diesel elétricas de I .600 cv, nos transportes de Guarapuava e Paranaguá.
De Mato Grosso do Sul, perde~se cerca de 10 dólares
por tonelada exportada por Paranaguá.
O Brasil perde divisas e os concorrentes engordam
seus {ucros.
Afora, a exportação de soja, a ferrovia da produçãocuja Mea de abrangência se alongaria pelos Estados do
Paranã, Mato Grosso do Sul, parte dos Estados de Santa
Catarina e Mato Grosso, e ainda por parte do Paraguai e
da Argentina - teria papel importante no escoamento
de minerais metálicos e não-metálicos- chumbo, talco
e calcário, no Paraná fluorita, em Santa Catarina, ferro e
manganês no Mato Grosso do Sul.
Considere--se, também que o Paraná érespo.nsâvel por
aproximadamente um quarto de toda a produção agrícola nacional com os notáveis exemplos de soja e do trigo,
cuja_s produções saltaram de milhares de toneladas na
.d~da de 70 para 4,1 milhões de toneladas e I,I milhão
de toneladas, respectivamente, em 1984. Nesse estado, o
Paraná foi o primeiro produtor de trigo e milho e o se~
gundo de soja, no País.
Há muitíssimo mais a citar, aqui, como argumento em
favor da ferrovia da produção, mas entendemos que os
dados apresentados sejam suficientes para mostrar-lhes
uma radiografia da situação.
Cu_mpre-nos ainda, fazer ri:tenção ao fato de que 68
cjtii!ômetros da ferrovia da produção (entre Engenheiro
Bley - lguaçu e trecho do litoral) já estão em tráfego
desde 1976, faltam ainda os restantes 700 quilômetros,
com prioridade um para o segmento Cur:itiba- Parana·
soá (81 km).
Ao reivin-dícãrcl ferrovia, Sr. Fresidente, o Paraná não
pede nenhum favor. Quer, apenas, a compensação pelo
muito que tem dado à União. O reembolso pela cons-
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truçào da Estrada de Ferro Central do Paraná, que há 10
anos vem fortificando a receita da Rede Ferroviária Federal e tornando a regional de Curitiba da RFFSA autosuficiente, poderia ser alocado na construçilo do trecho
Paranaguá - Curitiba.
Por outro lado, de 1982 a 1985, cresceu o saldo de divisas gerad~s pelo Estado do Paraná, através do porto de
Paranagua, em 480 milhões de dólares. Este resultado,
ou parte dele, tam bérn poderia ser reinvestido pelo Go~erno Federal no sistema viário do Paraná, como royaJties. Isto, para não falar em Itaipu.
Ademais, a ferrovia da produção seria o elemento inicial de um complexo que incluiria, no futuro, hidrovias,
ferrovias, terminais portuários próprios e de navegação
oceânica, tudo funcionando integradamente, sob uma só
gerência. Como prioridade, porém, está a própria ferro..
via, deixando-se para época mais oportuna os investimentos nos dem<ris setores.
Tenho a certeza Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o
encaminhamento concreto desse projeto aos setores
competentes do Governo Federal e o empenho pessoal
do Senhor Presidente da República em concretizá-lo,
contribuirá de forma decisiva para o fortalecimento económico do Paraná, auferindo maiores riquezas para o
nosso Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Frage!H) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPI'ISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apresentando índices de crescimento da ordem de
10% ao ano no período mais recessivo da economia brasileira, o sistema bancário cresceu de maneira irracional,
com a finalidade de expandir a área de prestação de serviços, ao mesmo tempo em que restringia, drasticamente, a sua missão básica, que sempre foi a capacidade de
emprestar dinheiro.
A essa distorção acrescentaram-se outras, decorrentes
do flagelo de uma inflação descontrolada, geradora de
uma especulação alucinante que estrangulou os setores
produtivos da economia, anulando a capacidade de investir e concentrando os recursos disponíveis em aplicações financeiras maciças e desastradas.
Tal situação não poderia prosseguir indefinidamente
conforme se verificou com as providências de estabiJizaçào econômi-ca: do Presidente José Sarney, que detonou, com um irreversívei processo de_ eliminação das distorções inflacionárias, a colimada inflação-zero, provocando diversas conseqOêncías cujo impacto acionou, por
sua vez, profundas modificações no cenário nacional tais
como a substituição do cruzeiro pelo cruzado, o congelamento dos preços, a instituição do seguro-desemprego, a
concessão de um abono de 8% aos assalariados, além da
elevação do salãrio mínimo para Cz$ 800.
Nesse contexto o sistema financeiro teria, forçosamente, de ser atingido a curto prazo, se bem que, na opinião
do ilustre prsidente do Banco Econômico (sétimo maior
do país), e ex-Ministro da Indústria e do Comércio, e exPresidente do Banco do Brasil, Ãngelo Calmon de Sá,
..."o referido sistema, a longo e médio prazo será. o mais
beneficiado, na medida em que passará a operar sem o
convívio da especulaÇão inflacionária, situação que permitirá aos bncos, por exemplo, condições de atendimento m<ris eficiente ao setor produtivo".
Elogiando o •'pacote" económico do Presidente Josê
Sarney, o eminente empresário Àngelo Calmon de Sâ
que, desde 1974 integra o Conselho Econômico Nacio·
na!, asseverou, com base na sua reconhecida experiência
que "a reforma bancária já foi iniciada com a implementação do plano de estabilidade econômica,- "a melhor
alternativa, na sua opiníão,que o governo tomou para
nos livrar do grande flagelo nacional, que era a in~
flação".
Considerando inevitável que o sistema financeiro de~
verá passar por profundas alterações estruturais e operacionais, em função do programa de estabilidade, Ângelo
Calmon de Sá admite ser urgente a racionalização dos
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bancos em face da rçdução do númerO de agências e de
outras medidas paralelas.
·
Também mãnifestou a sua confiança no êxito das pro~
vidências consubstanciadas no bójO d,a "inflação zero",
com a estabilização econômica que 'o Presidente José
Sarney vem implantando coro in_discutível s1.1cesso, o exMinistro do Planejamento. e da FazeQda, Mârio Henri-

queSífficiiiSen._

__

.

___ _

Em Nova Iorque, encont~:ei~me-nãSémana plissada,

com o ex-Ministro Mário Henrique Sihlonsen-incisivas e
elogiosas referências ao mencionado programa de estabilidade econôrpica do Presidente José ;sarney.
Como se vê, são opiniões abalizadas de insígnes economistas e administradores, que muitO contribuem para
reforçar a credibilidade das arrojadaS e corajosas reformas recém-implantadas pelo Chefe da Nação que além
de restaurar a democracia brasileira na plenitude de suas
potencialidades acelerou, com o programa de estabilização económica o processo i:iTeversível do desenvolvimento auto-sustentado do nosso- País.
Era o que eu tinha a dtzer-;-- Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
,Recebi, faz pouCos dias, uma cópia do manifesto do
"Movimento Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais". É um documento elab_orado p_elas mulheres do
campo, que vivem ·no Rio Grande do Sul. Esse encontro
foi -realizado em 17 de outubro de 1985, em Porto Alegre.
Não concordo com o título "Movimento Estadual",
pois, as reivindicações das mulhres neste Encontro expressam a vontade e_os__sonhos das mulheres brasileiras,
é um anseio nacional.
O que pedem, o que sugerem as mulheres gaúchas, representando o pensamento das mulheres do Brasil? Pedem que lhes sejam assegurados os direitos maiores da
classe, como por exemplo, o reconhecimentQ_ da profissão da mulher como trabalhadora rural, aliâs, nada mais
que justo, aposentadoria aos 45 anos, por exemplo ê outras reivindicação.
São ao todo, Sr. Presidente, Srs. Senadores., 15 direitos
exigidos. Todos, acho eu, razoáveis e naturais que as mulheres os conquistem.
Faço as lutas_ dela,s as minl;las e peço às mulheres gaúchas que me autorizem a dizer que esses direitos pleiteados sejam transplantados para todas as mulheres brasileiras, ou seja, do Oiapoque ao Chuí, da Costa Atlântica
aos Contrafortes dos Andes.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste
dos Anais desta Casa do Congresso Nacional, sendo, outrossim urri grito-de alerta para que a sociedade como um
todo se sensibilize pelo problema.
MOVIMENTO ESTADUAL DAS
MULHERES TRABALHADORAS RURAIS
Brasília, 17 de abril de 1986
Excelentíssimo Senhor Senador
Representando as mulheres trabalhadoras rurais
do Rio Grande do Sul, a Comissão EStadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais dirigi-se a Vossa Excel~ncia para solicitar o empenho do Congresso NaciOnal em obter o atendimento .das reivindicações
que representam os anseios de milhares de trabalhadoras.
Estas reivindicações foram unificadas num grande encontro estadual realizado em 17 de outubro de
1985, em Porto Alegre, com a participação de
10.000 mulheres de todas as regiões do Estado. As
conclusões desse encontro jâ foram encaminhadas à
Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional,
mas, passados, praticamente seis meses da data do
encontro ainda não foram encaminhadas as soluções pelas quais tanto esperamos.
Nossas reivindicações são o fruto de milhares de
reuniões realizadas nas comunidades rurais, e também dos debates que se multiplicaram no interior do

Estado. Estas reivindicações foram ainda reafirma·
das num abaixo assinado com mais de 100 mil assihàtutas, que nesta ocasião entre&amÓs -ao Ministro
da Previdência Social, que demonstra o descontentamento das mulheres e a nossa diSpÇlsição de luta
para a conquista dos direitos exigidos. Destacamos
estas reivindicações:
-reconhecimento da profissão de mulher c·omo
trabalhadora rural;
"'--~apoSentadoria aos 45 anos de idade, aposentadoria por invalidez e aos 30 anos de serviço. Que o
valor da aposentadoria não seja inferior a um salârio mínimO;
·
-auxílio acidente de trabalho;
- awu1io natalidade e salário-maternidade;
-assistência médica, hospitalar, ambulatorial e
odontológica, sem a cobrança de taxas extras e de
diferenças;
-ampliação e liberação de verbas para a Previdência Social;
-uma política agrícOla definida de acordo com
os interesses dos trabalhadores;
-que o INCRA cobre o imposto devido pelos
latifundiários e que esse dinheiro seja aplicado para
o assentamento de famílias sem terra;
-reforma agrâria jã, sob controle dos trabalhadores;
- assentamento de todos os_ ac~mpados;
. -preços justos para os nossos produtos;
-juros subsidiados só para os pequenos agricultores·
_:_que as pesquisas técnicas sejam feitas por brasileiros e controladas por brasileiros;
-ensino no meio rural voltado para a nossa realidade.
Lembramos ainda que o abaixo-assinado tam~
bém repudia o projeto de lei que pretende mudar a
Previdência Social Rural. Este projeto, elaborado
por um grupo de trabalho, recentemente, não representa os interesses dos 'trabalhad.ores rurais, pois
não contempla as reivindicaçõeS-da categoria. Além
disso ele propõe wn aumento na c-ontribuição dos
produtores sem oferecei em troca eis beneficias pe~
tos quais lutamos.
Nesse sentido, consideramos que esse projeto
não--merece o apoio dos deputados e senadores interessados em defender os direitos dos trabalhadores.
Destacamos ainda que as mulheres trabalhadoras rurais estão dispostas a manter a mobilização
pela conquista dos nossos direitos.
Certas de que Vossa Excelência dedicará o_maipr_
empenho no sentido de buscar uma solução favorável às nossas reivindicações, reiteramos protestos de
elevada consideração.
-Atenciosamente, Comissão Estãdual de Mulheres Trabalhadoras RuraisfRS.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.

Concedo a

O SR- JAISON BARRETO (PDT- SC. Pronuncia o
seguinte discurso,) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma boo. política de ampliação do mercado de trabaJh o - qualquer que seja o seto r considerado- não pode
prescindir do mais vigoroso e efetivo apoio às ativídades
da pequena e micro-empresa.
A acumulação capitalista no Brasil - mais selvagem
que primitiva - tem concedido apenas as migalhas do
banquete para esses operosos e liliputianos agentes da
nossa econOmia. O modelo económico que prevaleceu
nas últimas décadas, e que não foi ainda alterado pela soi
disant Nova República, reservou sempre as suas benesses
para as grandes empresas, nacionais e estrangeiras, estatais ou p-riV:idas. No entanto, sem a contribuição da pequena e micro-empresa o esforço produtivo deste País
seria simplesmente inviabilizado; e o flagelo do desemprego tornar-se-ia mil vezes mais dramático.
O Procedirriento -do GovernO nesse terreno infelizmente contradiz as suas promessas mais eloqUentes; inclusive
aS-do IV Plano Nacional de Desenvolvimento. Agora
mesmo reúne-se em Santa Catarina, na cidade de :Blumenau, um encontro nacional da pequena e média empresa,
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congregando entidades de vinte estados da federação,
que representam milhões de pequenos e microempresários de todos os recantos do Brasil. Eles se encontram para protestar contra a indiferença do Estado,
para reclamar do vício tecnocrático dos ocupantes do
Planalto, incapazes de romper cõm a velha prâticã deerigir toda espécie de barreira no Caminho daqueles que
querem apenas trabalhar.
Após dois anos de discussão em todo o País o "PAN ..
- Pacto Nacional da Pequena e Micro-Empresa fará
culminar esse Qebate em Blwnenau, onde serão frxadas
as grandes diretrizes e reivindicações daquele movim-ento:
Eles querem uma sociedade civil forte e um Governo
que reflita seUs reclamos, defendendo os agentes da prosperidade coletiva contra os trustes e monopólios vorazes
que saqueiam a economia popular.
Eles postulam que o trabalhador brasils;iro seja remu·
nerado condignamente e que as pequenas e microempresas recebam efetivo estímulo oficial, atê agora canalízado para a·s grandes unidades do sistema.
Eles exigem uma mudança radical na mentalidade fis~
calista que prevalece nas ações governamentais, e isso
nas três esferas que constituem o poder público- o Município, o Estado e a União.
Os pequenos e micro-empresários pronunciar-se.ão
também pela reforma agrâria. E marcarão posição sobre
o tipo de desenvolvimento que desejam para o nosso
País, aquele capaz de garantir taxas de emprego compatíveis com o nosso crescimento populacional, capaz de
fortalecer o mercado interno, de garantir salâriosjustos,
de corrigir as injustíças sociais que nos escandalizam diariamente, capaz ainda de incentivar uma tecnologia adequada à realidade do Brasil.
Entre outras reivindicações, os pequenos e microempresârios-pleitcam uma anistia de multas e impostos
atrasados para as empresas que faturam até dez mil
OTN por ano. Essa medida, diga-se de passagem, foi
adotada em Santa Catarina com absoluto sucesso, saiV"d.ndo da inadimplência e da bancarrota milhares de pequenos e rriic"i·o-estabelecimentos.
O sistema previdenciãrio não será esqiCcido. Denun·
ciados sua inoperância e ineficácia.
O crédito, em geral monopolizado pelas grandes em·
presas, tem de ser democratizado, sem excessos burocrãticos e sem exigência de reciprocidade.
São estas, em síntese, as principais reivindicaçõeS do
..PAN". Outras mais virão à luz no profícuo debate_que
vai se instalar em Blumenau, primeiro, esperamos, de
uma frutuosa série.
O Govenio Sarney etâ.obrigado a dar ouvidos às oitenta e duas associações que, espalhadas por todo o território nacional, fecundam este promissor movimento de
conscientização da opinião pública para a penosa realidade desse importante segmento da nossa economia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Não hâ mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordínâria anteriormente convocada, a realizar-se às 18 horas e 30 minutos,
a seguinte
ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, da parte vetada do Projeto
de Lei do Senado n\' 235, de 1985-DF, que altera os artigos 1"', .zq, 39, 49, 10 e ll da Lei n9 6.450, de 14 de outubro
de 1977, que ••dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências", tendo
RELATÓRIO, sob n"'l, de 1986- DF, da Comissão
-do D~trito Feder:-al.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerrada a sessão.
·

( L~vanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)
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74'~- Sessão, em 22 de maio de 1986
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura

Ata da

-

EXTRAORDINÃRIA Presidência do Sr. José Fragelli

ÀS /8 HORAS E30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Eunice Michiles- Fábio Lucena - Claudionor Roríz- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros -Alexandre Costa- João Castelo - Américo de s-ouia - Alberto Silva - Helvídio
Nunes -João Lobo --Cesar Cais -José Uns Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha - Milton Cabral --Cid Sampaio·- Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior
- Luiz Viana- João Calmon- José lgnácio Ferreira
-Amaral Peixoto- Nelson Oirneiro- Jamil Haddad
- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Benedito Fer~
reira- Henrique Santillo- Gastão Maller- José Fra~
gelli- Marcelo Miranda- Alvaro Dias- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Ivan Bonato- Carlos Chiarelli - Pedro Simon- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (JoSe FragelH) -A lista depre~
sença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido
pelo Sr. 19-Secrctário.

E lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 32, DE
.
1986
.
(Da Mesa do Senado Federal)
Susta, nos tennos do art. 32, § 39, da Constituição Federal, processo originário do Inquérito ns>
218, em curso no S~remo Triblmal Federal, movido
contra o Senador Joio Castelo•.
O Senado Federal resolve;
Art. 19 É sustado, nos termos do art. 32, § 3•, da
Constituição Federal. o processo originário do Inquérito
!19 218, cm curso no Supremo Tribunal Federal, tendo
como querelante Edson Carvalho Vidigal c como querelado o Senador João Castelo Ribeiro Gonçalves.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
pubtli:açào.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.

Jutllkocio
A Mesa do Senado Federal, a vista do diposto no § 39
do art. 32 da Constituição Federal, e a fint de assegurar o
pleno exercício do mandato do nobre Senador João Castelo e que lhe foi conferido pelo voto do Estado do Maranhão, cm eleição livre c democrática, submete o prc.sente Projeto de Resolução aos ilustres Membros desta
Casa do Congresso Nacional.
Sala das Sessões. em 22 de maio de 1986. -José Fra·
gelli, Presidente - Guilherme Palmeira - Marcondes
Gadelha - Joio Lobo- Ewice MicbUes- Alberto Sil·
va.

( Ã Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O projeto lido
serã publicado e ri::metido à Comissão de Constituição e
Justiça.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pel~ Sr.
1<?-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 104, de 1986
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada sessão do Senado no dia 26 do corrente, nem haja expediente em sua Secretaria.
Sala das Sessões, 22 de maio de I 986. - Alfredo Campos- Carlos CbJarelli - Murilo Badaró- Jaison Barreto - Jamil Haddad,

~ SR. PREsiDENTE (José Fragelli) -

ORD,EM DO

Passa~se à

WA

Discussão, em turno único, da parte vetada do
Projeto de Lei do Senado n9 235, de 1985 -·DF,
que altera os artigos }9, 29, 39, 49, 10 e 11 da Lei n'?
6.450, de 14 de outubro de 1977, que "díspõe sobre
a organização bâsica da política militar do Distríto
Federal, e dá outras providências", tendo
RELATÓRIO, sob n' 1, de 1986- DF, da ComíSSão
-do: Di;strito Federal.

Em discussão it parte vetada. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão;
O veto exige quorum qualificado para deliberação.
Não_ havendo esse número em plenário, a votação fica
adi:ida.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Há oradores
inscritos. ·
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio
Ferreira.
O SR. JOSE: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores.
Alguns fat<?res de notoriedade pública concorrem para
que as _ativídade$ _da PETROBRÁS concentrem atualmente as atenções nacionais, abrindo perspectivas razoavelmente otimistas para o desempenho da economia brasileira.
Efn primeiro plano, considere-se o fato de que o esforço da empresa para aumentar constantemente o volume das cxtrações de óleo cru tem sido coroado de êxito.
N9 _decurso do primeiro trimestre deste ano. a PETROBRÂS entregou ài refinarias 600, I mil barris
diários. superando em 12 por cento a marca alcançada
no mesmo pcrfodo do ano passado. Ainda que se considere o fato de que 70,76 porcento-desse total foram reti·
rados de poços marítimos (85,46 por cento da bacia de
Campos). importa observar que parcela considerável dos
equipamentos_ !J.tílízados nessa tarefa foi produzida pela
indústria nacional, hoje detentora, aliás, da melhor tec-nologia na perfuração de poç.Qs cm âguas profundas.
Segue-se, em grau de importância. a decisão recém~
adotada pela própria PETROBRÃS de aplicar, ainda no
~ercício de 1986, mais de 80 por cento de seu orçamento, cerca de USS 2,5 bilhões, apenas na prospecção de
óleo cru, sustentando política semelhante à que desenvolveu no ano passado, quando dedicou à prospecção 83
~or cento de um orçarnen~o de_USS 1,8 bilhão. A propósito- inobstante a tendénc1a das empresas petrolíferas
privadas da área internacional de reduzirem a produção,
obvi_amente ~om_ o fito de aumentarem os lucros median~
te a elevação dos preços do produto- entendo ser a PETROBRÃS responsável pela manutenção da mais importante matriz energética do País e que, por isso mesmo, não deve alterar sua politica e seus projetas simples-

mente tendo em vista a {nstabilidade do mercado iÔ.ternacional do petróleo.
Mas não ·podemos desconhecer, simploriamente, que a
drástica_reduçãQ_dos.preços do petróleo no mercado externo tem contribuído para que a petrolífera estatal pro~
duza considerável economia de divisas, permitindo-sere. lativa folga orçamentária para manter os investimentos
de que necessita, para consoUdar, não apenas o seu programa de prospecção e manutenção dinâmica das jazidas, mas para que tamJ;lém, e semelhantemente, possa
oferecer ao País uma linha mais abrangente na prestação
de serviços outros, tais como o aproveitamento das jazidas de gás natural, transporte e distribuição, a frm de que
simultaneamente passam os seus usuários e proprie-.
_târios. entre os quais se identificam todas as pessoas da
família brasileira, usufruírem dos beneficias mais palpá~
veis de seu funcionamento.
Inclusive por que até agora, desde o momento de sua
criação, os brasileiros só têm financiado o crescimento
da PETROBRÃS.
St. Presidente, sustento meu raciocínio para chegarmos a um ponto de consenso de maior amplitude.
Refiro-me ás recentes descobertas de vastos e profundos
mananciais de gãs natural, tanto na bacia de Campos
quanto no litoral do norte espírito--santanse, sem deixar
de referir-me às já conhecidas reservas da Amazônia, os
dois primeiros jâ parcialmente explorados.
Num primeiro enfoque sobre o aproveitamento específico do gãs produzido em Campos, tenho ciência de
que no último dia 24, em reunião com a Diretoriada PETROBRÃS no Rio de Janeiro, o Ministro das Minas e
Energia, Aureliano Chaves, já deu início a estudo cujo
objetivo será definir as atribuições que a CEG e a Comgás, concessionárias da distribuição de gâs, respectivamente, no Rio de Janeiro e em São Paulo, terão na distribuição do gás natural de Campos nas regiões jâ servidas
por gás liquefeito de petróleo canalizado, regiões estas
que serão servidas por terminais de um novo gasoduto
de 420 mil quilômetros, cujas obrasjã são objeto de elaboração de normas para concorrência pública no sctor
da construção civil.
Valho-me dos registres da imprensa para ressaltar
aqui palavras então proferidas pelo Ministro Aureliano
Chaves, segundo as quais "o nosso objetivo ~ que não
haja conflito d_e interesses entre a PETROBRAS c as
companhias concessionárias de gãs. Ninguém é proprietârio do poder. E os interesses dos que estão no poder
hão podem suplantar os interesses da coletividadc", para
inserir-me nestes fatos., como representante do Estado do
Espírito Santo, cm -defesa de um aproveitamento social
mais elástico do gãs natural extraído da Fazenda Cedro,
no norte capixaba, atualmente limitado (via gasoduto) à
C ia. Vale do Rio Doce, à Companhia Siderúrgica de Tu.·
barão, à Fuvisa, à Logasa e ã Cimento Paraíso, todas situadas no Planalto de Carapina, em Vitória, c à Aracruz
Celulose, em Aracruz.
Devo acrescentar., em rcspCíto à verdade. que a partir
de 15 de maio de 1986, segundo declarações feitas à Imprensa na última sexta·fcira (3 de maio de 1986), pelo Superintendente do Distrito Industrial da PETROBRÃS
de São Mateus - ES, Luís Carlos Costamilan, ••a PETROBRÂS vai ampliar em torno de 25 por cento a oferta de gás natural para aquele grupo de indústrias, elevando a oferta de 250 mH metros cúbicosjdia para 310 mil
--metros c~~icosjdia.
Curiosamente, Srs. Senadores, o mesmo dirigente do
Distrito IndustriaJ de São Mateus, indagado sobre a possibilidade de ext~nsão do_ gasoduto São Mateus - Vitória, à vista dos "bons resultados que temos verificado
na exploração de gàs, not.adamente na Fazenda Cedro,
ao sul de São Mateus, e nos reservatórios da Lagoa Su~ _
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ruaca, em Linhare_s", observou que ,até o momento a PETROBRÁS_nã9 foi consultada sobre o assilõ.to, mas admitiu que •·o projeto merece e deVe ser f:studadO cc:lilltoda atenção por sua importância".
Sobrevem-me. diante de tais fatOs e argumentos,_ um_a
incontornável estranheza: se o gâs natural extraído na
Bacia de Campos (RJ) justifica a construção de um gasoduto de 420 quilômetros de extensão para servir à população de São Pauto, deixando parte do produto transportado_ no Rio d~aneiro, a dois terços da caminhada, por
que o gasoduto que liga São Mateus às indústrias instaladas na área da Grande Vitóría não pode ser utilizado
para uso doméstico na principal área urbana dO ESpírito
Santo, onde atualmente residem ~~ca de l milhão de habitantes?
Ora, isto é um··córiti"a-seniió.-Nõ mínimo.
Prezados Senadores, tenho acompanhado, vigilantemente, todos os assuntos relativos ~os interesses capixabas, sem que necessariamente tenha de subtrair-me às
funções inerentes ao-mann.andate: no âmbito das questões nacionais~ Afinal, elas se coijfU.ndem no uniVet.Sõpolítico, socíal e eCOilõiilico-.---- --- ---~Neste caso, especialmente, posso ·afianç-~ a V. Ex•s
que o meu interesse se mescla com os dos demais c·otegas
que nesta Casa representam Estados estreita:m:ente vinculados à economia petrolífera. Daí por que me angustia
o fato estranho dç não ter sido ainQ_a considerado o interesse de metade da população de meu Estado em possuir
um sistema de distribuição domiciliar de gãs natural de
petróleo, quando se trata de matéria reconhecidamente
abundante em nosso subsolo.
Dizer-se que a·inslãlação de umci. rede de atendiiriellto
domiciliar é investinieiito muito caro, sinceramenre; hoje
não mais justifica o des_inter~ss"e_votado à matéria. OS capixabas estão importando mensalmente milhões e mi~
lhões de botijas de gás liquefeito para uso dohlêffiCõ e
até mesmo industrial, pagando altos custos de engarrafamento e de fretes, bem passíveis de ser anulados em favor
do investimentO. Nem mesmo existe, a rigor, neces'sidade
de planificação inédita_ de uma _rede distribuidora. pois
será apenas necessário, neste -p-articular, acompanhar-se,
com acomodações técnicas míniirui.s, os dütos-da rede de
ãgua potável da Cia. Espírito-Santense de Saneamento
(CESAN).
Absurdo será estender o duto de gás natural lá existente para o Rio de Janeiro e para São P.duio, cujas empresas distribuidor_a_s d_o_ produto vão encarecê-lo com engarrafamento e fretes pãra, ainda ãcima disto, acrescentarem taxas de lucro, tudo a ser ~ago por um mercado
cativo e impotente para mudar por si mesmo esta vexatória situação.
'
Concluo minhas palavras, portanto, com toda a inconformidade que se observa em _tama_nba contradiÇão:
de um lado, o Presidente da República jurando pertinência e fidelidade às metas sociais da .Nova RepúbliCa, e-de
outro o descaso - injustificável atê mesmo nbs mais
simples processos de marketing- da estatal do petróleo
em relação a tão justa causa. E acrescento, ·parafraseando a firmeza do conceito político do Ministro Aureliano
Chaves, que "os interesses dQS que estão no" pOder não
podem suplantar os interesses da coletividade- aguardando, do próprio Ministro das Minas e Energia, uma
palavra de esclarecimento sobre a: riúMria:.
Junto, para os Anais desta Casa, textos de matérias
concernentes ao assunto, publicadas nos jornais A Gaze~
ta Jornal do Brasil, respectivamente de 3~5-86 e 5-5-86.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pre~ídente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR, JOSE IGNÁ CIO FERI!PBA El>f SEU J>l!>CURSO.'

PETROBRÃS AMPLIÂ OFERTA
DE GÂS NO ESTADO EM-25%
A partir do próximO-dia 15, a Petrobrás vai aum.entar
em torno de 25% a oferta de gás na.tural no Estado para
as indústrias da Grah_Qe Vitória -:c-VRD, CST, FuviS_a,
Logasa e Cjmento Paraíso-, além da Aúicruz, que são
abast~ida.s. pelo gasoduto proveniente da l-egião de Unhares. O siStema de- com pressão vem funcionando em
caráter prê-operacional e vai elevar a oferta de 2?~ mil
metros cúbicos de gás ao dia para 310 mil. - · - ··
A informação foi da~a ont_em pelo superintendente do
Distrito Industrial da Petrobrâs d.e São Mateus, Luiz

Carlos Costamilan, salientando que o ~umento de oferta, previsto inici1amente para o mês de abril, teve que ser
prorrogado, em função da aquisiçãO de equipamentos
que foi_ adiada temporar?_~ente quando .da divulgação
do Plano de Estabilização Econôinica dO Governo.
Resultados

Ele comentou também que o incremento a ser observado resulta de ''bons resultados que temos verificado na
exploração de gás, not8damente na Fazenda Cedro, ao
sul de São Mateus, e dos reservatórios da lagoa de Suruaca, em Linhares". Em relação à construção de um
novo gasoduto, ligando a Grande_ Vitória à bacia de
Campos, ele observou que, até o momento, a Petrobrás
não foi oficialmente consultada, mas destacou que o projeto "merece e deve se_r estudado com toda atenção por
sua importância...
Costamilan anunciou ainda os números de produção
de óleo e gás natural registrados nOs ·m~ses_ de março e
abril no Espírito Santo. Em nlarçõ último a produção de
61_~() ~~cançou a média de 19, I mil barris ao dia, globalizando 573 mil no mês. Este número foi 9,2% iri.ferior ao
verificado no mesmo mês no ano passado, quarido foram
obtidos 20,8 mil barris diários;num total mensal de 647
mil.
No mês passado, a produção de óleo atingiu 19,6 mil
barris ao dia, globalizando 590 ni.il no mês, o que representa uma queda de7,8% em relação a abril de 1985, ocasião em que a produção diária girou em torno de 21 mil
barris ao dia para um total mensal de 640 mil barris.
- Comentando as· ietraÇões observadas na produção de
óleo, ConstamTian ressaltou: "Elas estavam em nossas
previsões e decom::ro basicamente da_diminuição observada na plataforma marítima de Cação, onde os quatro
poços em funcic1namento não têm apresentado, nos últimos -meses, o mesmO potencial observado anteriormente."
Adiantou, contudo, que este quandro tende a se modificar de modo favorável, "principalmente a partir de dezembro próximo, jã que, em novembro, vão entra_r_em
operação mais quatro novos poços em Canção. Acredito
que, em dezembro, chegaremos mesmo a produzir 3.800
metros cúbicos de óleo ao dia, o que será um recorde em
termos regionais". Os novos poços de Cação devem atingir 2.700 metros de profundidade, e a empresa reputa-os
como de altamente econômicos em seus custos.
Já a produção de gás natural mostrou desempenhos
oscilatórias nos meses de março e abril. Em março último, foram alcançados 505 mil metros_ c(i.bjco~ ao dia,
contra 548 mil verificados no mesmo mês do ano passado - o que resultou numa diminuição comparativa de
8.5%,
. Em abril, os poços-caPixabas pfoptchuam _à"ffiêdia de
532"mir metros Cúbiços, _diârios, contra 525:m!l v_~ri.fica
dos no mesmo mês em 1985, acarretãiido majõraçãõ de
13%. Para os próximos meses, a previSãO da Petrobrás é
de aumento significativo na oferta de gás, justamente pelos novos equipamentos de compresSão que vão começar
a ser acionados ofi_c~almente a partir da: próximo dia IS.
O superintendente dã. Petrobr_ã$ coment.ou,. por fun,
que a at_ual queda no_s preços do petróleo, a ilfv_c:I de;;: mero-Cado, não vem afetando __o_s üi_vestimento_s pi"ç:tgra~ados
pela empresa no Estado. "Eles es.tãq m-M tidos, .mesmo
·porque julgamos que auef.;ridas quedas são passageiras
e circunstanciais":
PREFEITOS PEDEM AJUDA DE
,FORA PARA OBRAS DE IMPACTO
-;os gç,~~r9a~ore_S q<,J_,_PMDB:_-de -~stado~ _q,ue fazem
fronteira com o Rio de Janeiro _iCSolvéram-se articular
com _Çis prefeitos_peemed~~istas de cidades próxim·as às
Suas iireas de in"fluênCíâ'pólítica, acenando Cofu planos
de ajuda diretaou como prestígio qUe desfrulam junto
ao Palácio do Planalto para reivindicar," em conjunto,
obras de grande impacto econômico e sociaL
Desse trabalho - definido pelo prefeito de Campos,
José Carlos Vieira Barbosa, como mutirão-da solidariedade - jâ SCfórigi~Ou _um íaiO positivo: -a- CÇ,ilcotdâncla
da Petrobrá~ e':fl construir um g:asoduto que vai beneficiar, ~9·mesmo (êmpo, municípios do norte Fluminense
e uma grande região.marg~da pela BR-101, que se estende até Vitória.

Maio de 1986
O gasoduto
O gasoduto._ que era apenas urri sonho dos prefeitos de
Macaê e de Campos, José Carlos Vi~ira Barbosa e Alcid~ Rã moS, acabou se transfo.rmando em realidade com
a união dos dois, para uma reinvidiçãO mais forte, ao governador capixaba Gérson Camata. Os estudos finais
que v_ào permitir a elaboração do projeto e a definição
dos seus custos, estão sendo realizados na capital do
Espírito Santo por tecnicos ligados a Camata e aos prefeitos dos dois importantes municípios fluminenses em
cujas águas a Petrobrás vai buscar quase 80% da produção nacional de óleo combustível.
Em um encontro com o presidente da Petrobrâs, Hélio
Beltrão, o governador do Espírito Santo e os prefeitos de
Campos e Macaé recolheram a garantia de que o gasoduto poderâ ser constr\Jído, a médio prazo, num período
de um dois anos. O prefeito José Carlos Vieira Barbosa
creditou o-êxito da iniciativa "ao prestígio de Camata no
Palâció -do Planalto'', explicando- o grande problema
do PMDB fluminense, particularmente de seus prefeitoS,
é o-de levar a Brasília, sem o peso de um governador de
Estado oriundo de suas fileiras, reivindicações adminis~
trativas que redundam, contudo, em grandes dividendos
po11ticos e eleitorais. Vejam o cas_o desse gasoduto. Ele
vai atender, ao mesmo tempo, com grande impaCto na
economia regional, as usinas de açúcar e cerâmicas de
Campos que consomem hoje uma energia cara, gerada
em grande parte por usinas hidrelétricas.
Mas o mutirão da solidariedade, segundo o prefeito de
Campos, não vai se limitar somente à participação do
governador Gérson Camata. Em contatos com o governadores de São Paulo e Minas, Franco Montara e Hélio
Garcia, José Carlos Vieira Barbosa disse que os encontrOU também convencidos da necessidade de socorrerem
O--pMDB do Estado do Rio:
-O Montara examina, porexanplo, uma maneira de
entrar- cõm a força do governo de São Paulo no Vale do
· Para(ba, enquanto Garcia não esconde que está pronto a
dar uma mão aos prefeitos dos municípios fluminenses
do sul e norte do Estado, que limitam com cidades mineiras.
José Carlos Vieira Barbosa inforniou que o intuito do
mutirão é o de mostrar, ainda, "à opinião pública fluminense, a importância de o PMDB, governo na área federal, conquistar também o goVerno do Estado do Rio".
Acrescentou que Camata, Montoro e Garcíajá se comprometeram com os prefeitos peemedebistas a partiCipar
da campanha eleitoral deste ano, no Rio de Janeiro, "imbuídos de um propósito partidário":
-:-:: Contril?uir pa~a que os pemedebistas, numa espécie
de ação J:!.lUlti-regional, consqu1stenl, p"ela via das urnas,
o Palácio Guanabara.
O SR. PRESIDENTE (JOsé- Fra'gelli) - Nada mais
havendo-a tratar, vou encerrar a presente sessão, oonvo-cando,.os..Srs. SenadOres para uma sessão extraordinãri:1_
a realizar-se amanhã, às II horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

J)iscussão, em turno único, do Projeto de R.es_olu,çã•
nl' 26, de 1986 (apresentado pela Comissão de Const!
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n' 315, ~
1986), que suspende a execução dos artigos 204 a 212, .j
Lei nl' 566, de 31 de dezembro de 1977, do Município d
Barrinha, Estado de São Paulo, declarados _inc_onstitu
cionais pelo Supremo Tribunal Federal.
_O_SR. ~RESID.ENTE (José Fragelli) --Está
da a S:e!fsão.

encerr~

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 35 minutoJ
(')ATO DO PRESIDENTE N• 32, DE !986

_-?

~~idente do -Senado Federal, no uso das at.
b_uJçõesQ~e lhe ~onferem os artigos 52, item 38, e 97, ictso IV, do Regllllento Interno e de acordo com a G:-!.gaçã~ d~_ con:tpetência que lhe foi outorgada pelo Ato-d
Co~!ss~_o Dueto! a, n' 2, de 4 de abril de 1973, e tenC
em_v1~ta o que consta_ do Processo n~'-002574 86 1, Resc.:
ve apo!rentar, por invalidez, Mércio Cecflio InsPetor cf
Segurança Legislativa, Classe "Única", Referência N~
16, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos t.;~
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mos dos artigos 101, inciso I, el02, inciso I, alínea b, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combi~
nados com os artigos 428, inciso III,§~"'· 429, inciso III,
414, § 4~>, da Resolução SF nl' 58, de 1972, e artigos 211 e
3'1, da Resolução SF nl' 358, de 1983, artigo 31' da Resolução SF n~> 13, de 1985, e artigo l"' da Lei n"' 1.050, de
1950, com_ proventos integrais e a gratificação adicional
por tempo de serviço a que faz j~s·~ obseryado o limite
previsto no artigo I0-2, § 21' da Constituição Federal.
Senado Federal, em 8 de abril de 1986. - José Fra~
gelli, Presidente do Senado Federal.

~do por haver saído com incorreçoSesnoDCN, Seçl'ioii, de 9-4·

"'
ATO DO PRESIDENTE

Ni 56, DE-1986

O Presidente do Senado Fed_erai, no uso

d~

atri-

buições que lhe conferem os arts. 52, item 38"0 97, inciso
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação
de competência que_ lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 005827.86.8, resolve
aposentar, voluntariamente, Joaquim Santos Filho, titular do cargo isolado de provimento efetivo ele Assessor
legislativo, do Quadro Permanente do Senado !'ederal,
nos termos dos arts. 101, inciso III, _e 102, inciso I, al_.ínea
a da Constítuição da Repúblicá Federativa do Brasil,
c~mbinados com os arts. 428, inciso _II, 429, inciso I~ 4JO;
incisos V e VI, 437, 414, § 49, da Resolução SF _n9_ 58, de
1972, e artigo 2_9, parágiafo úri:iCOda Resoll!ção SF n9 5$~
de 1972, e art. 2"', parágrafo único!; -da Resolução SF n9
358, de 1983, e art. 39, da Resoluçao SF n9 13, de 1985,
com proventos integrais, con_:es_po~-~~ntes ao vencim.ento
do símbolo SF-DAS-102.3, acrescidos d~ 20~. Gratificação de Representação de 85% e a GratificaÇão Adicional por Tempo de Serviço a_qu~ faz jus, observado_ o limite previsto no art. 102, § 2_9, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de maio de 1986. -José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 51, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buições que lhe conferem os arts. 52, item 38 e97, inci~o
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegaçao
de competência que Ihe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2,. de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 005232.86.4, r~olve
aposentar, por invalidez, José Albuquerque, Inspetor de
Segurança Legislativa, Classe Especial, Referi:ncia NS19, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos arts. 101, inciso I, e 102, inciso I, aHnea b, da
Constituição da -República Federativa do Brastl, combinados com os arts. 428, inciso III, § 29, 429, inciso III,
430, incisos IV e V, 414, § 49, da Resolução SF n"' 58, de
1972, e arts. 29, parágrafo único, e 39 da ResoluçàoSF n"'
358, de 1983, e art. 39", da Resolução SF n9 13, ~e 1985! e
art. f9 da Lei n~ 1.050, de 1950, com proventos mtegrais,
acrescidos tle 20%, e a gratificação a~icional por tempo
de serviço a que faz jus, observado ·o limite previsto no
art. 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de maio de 1986. -José FrageJli,
Presidente do Senado FederaL
ATO DO PRESII)ENTE

Ni 52,

servado o limite previsto no art. 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de maio de I986L-josé Fragelli,
Presidente do Senado Federal.

SECRETARIA GERAL DA MESA
ERRATA
(Resenha das matêrias aprovadas de 1" a .30 de abril de
293, II, do Regimento Interno.)

1986--~-Artigo

(Pu.bticada na DCN II.,

n~

44, de 9 de maio de 1986)

No Tftulo: Projetos aprovados e encaminhados à Comissão de Redação, na pãgina 1161, rta 3" coluna,
~-onde se lê:
-Projeto _de Lei da Câmara n9 93, de 1980 (n9
1.151/79, na Casa de origem), que dispõe sobre in~enti
vos à produção de álcool e determina outras provtdênciilS.
SessãQ: 23-4-86 (extraordinária)
Leia-se:
-Projeto de Lei da Câmara n9 93, de 1980 (n"'
1 151/79 na Casa de origem), que dispõe sobre incentiv~s à pr~dução de álcool e determina outras providências.
Sessão: 24-4-86
Na mesma página e na mesma coluna, suprima-~
-Projeto de Resolução n9 185, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal. de Maringá, Estado do Paraná, a elevar em CzS
9.627.841,80 (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil,
oitocentos e quarenta e um cruzados e oitenta centavos)
o monla"iite- de SUa dívida consolidada.
Sessão: 30~4-86 (extraordinária)
No Título: projetas prejudicados e encaminhados ao
arquivo, na página 1163, na 2• coluna, onde se 1~:
-Projeto de Lei da Câmara n9 225, de 1983 (n"'
138/75, na Casa de origem), que institui Q, ••Dia da Co~
munidade Afro-Brasileira" e detennina outras providências
Sessão; 10-4-86
Leia-se:
-Projeto de Lei da Câmara n9 255, de 1983 (n" 301/83,
na Casa de origem), que revoga e altera dispositivos da
lei n9 6.620, de 17 de dezembro de 1978, que define os
crimes contra a segurança nacional, estabelece a sistemática para o seu processo e julgamento, e dã outras providências.
Sessão: I 0-4-86
Na mesma página e na mesma coluna, onde se I~:
-Projeto de Lei do Senado n9 263, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dâ nova redação
ao parágr-afo J9 do artigo 250 daLein<?4.737, d~ d:ju~
lho de 1965 (Código Eleitoral), e dá outras provrdencms.

I?

Sessão: 14-4-86
Leia-se:
-Projeto de Lei do Senado n<1 266, de 1983, de auto~
ria do Senador Marco Maciel, que acrescenta parágrafo
únicO ao artigo 49 da Lei n9 4.737, de IS de julho de 1965
(Código Eleitoral), e dá outras providências.
Sessão: 14-4-86

DE 1986

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que llie conferem os arts. 52, item 38 e 97, inciso
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação
de competência que Ihe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n"' 004460.86.3, resolve
aposentar por invalidez, José Flãvio Motta da Costa,
Inspetor de Segurança Legislativa, Clas~ ..E_special",
Referência NS-19, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos dos arts. 101, inciso I, e 102, inciso I,
alínea b, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os arts. 428, inciso III,§ 29, 429,
inciso III, e 414, § 49, da Resolução SF n'~' 58, de 1972, e
arts. 29, parágrafo único, da Resolução SF n" 358, de
1983, eart. 39 da Resolução SF n913, de 1985, e art. i" da
Lei n9 1.050, de 1950, com proventos integrais e a gratificação adicional por tempo de serviço· a que faz jus, ob-

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO
Destinada a investigar e analisar as causas que determinaram a ilitervenção no Banco Sulbrasileiro
S.A. e ito Banco Habitasul.

13• REON!ÃO, REALIZADA
EM 22 DE AGOSTO DE 1985
Ãs dezesseís horas do _dia vinte e dois de agosto do ano
de mil novecentos e oitenta e cinco, presentes os Srs. Senadores Octávio Cardoso, Presidente, Carlos Chiatelli,
·_Relator, Jorge Kalume, Lenoir Va~as e Alcides Sal~a
-nha, reúne-se a Comissão Parlam~ntar de Inquênt~,
"destinada a investigar e analisar as causas que determi·
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rtaram a intervenção no Banco Sulbrasileiro S.A. e no
Banco Habitasul.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que,
em seg"IJ.ida, __ê dada como _aprovada.
-HaVendÕ núnlero regimental o Sr. Presidente, Senador
OctáviO CardoSo, declara abertos os trabalhos.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr.
Cláudio Eugênio StaniScuaski, do Montepio da Família Militar e solicita ao Sr. Luíz de Souza Vignolo que ·
aguarde na sala ao lado.
Com a palavra, o Sr. Cláudio Eugênio Staniscuaski
agtàdece a "honra de comparecer perante o Senado Federal para prestar depoimento e, em seguida, apresenta sua
exposição colocando-se à disposição dos Srs. Senadores
para quaisquer esclarecimentos.
Durante a fase interpelatória, usam da palavra os Srs.
Senadores Lenoir Vargas, Alcides Saldanha e Carlos
Chiarelli, Relator.
O Sr. Senador Octãvio Cardoso, passa a Presidência
ao Senador Alcides Saldanha, Vice-Presidente, que dando prosseguimento aos trabalhos, concede a palavra ao
segundo depoente, o Sr. Luís de Souza Vignolo que por
não ter trazido texto, coloca~se imediatamente à disposição dos Srs. Senadores para as indagações.
Usam da palavra so Srs. Senadores LenoirVargas, AI~
cides Saldanha e Carlos Chiarellí, Relator.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constú, 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 A ATA DA /3' REUNIÃO DA CO·
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQU&RITO
DESTINADA A INVESTIGAR E ANALISAR AS
CAUSAS QUE DETERMINARAM A INTER·
VENÇÃO NO BANCO SULBRASILEJRO S.A. E
NO BANCO HABITAS V L, REALIZADA EM 22
DE AGOSTO DE 1985, DESTINADA A OUVIR
OS DEPOIMENTOS DOS SRS. CLáUDIO
EUGENIO STANISCUASKI E LUIS DE SOUZA
VIGNOLO, ,,AMBOS DO MONTEPIO DA
FAMILIA MILITAR, QUE SE PUBLICA COUA
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDEN·
TE.
Presidente: Senador Octávio Cardoso
Relator: Senador Carlos Chairelli
(1ntegra do apanhamento taquigráfico.)

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Havendo
número legal, declaro abertos os nossos trabalhos.
Hoje, ouviremos os Srs. Luíz de Souza Vignolo e Claudio Eugênio Stanisçuaski, que são do Montepio MFM,
atendendo a requerimento do nobre Senador Carlos
Chlarelli,
Vamos adotar um critério de ordem alfabética. Ouviremos em primeiro lugar o Sr. Cláudio Eugênio. E eu pediria ao Sr. Luiz de Souza Vignolo que aguardasse na
sala ao lado. Se S. S• desejar ir ao Plenário, nós provi.
denciaremos para chamá~lo.
Sr. Clãudio Eugênio como o Sr. sabe, esta Comissão
foi criada para investigar as causas que levaram o
Sulbrasileiro e o Habitasul à intervenção. A solução em
relação aos Bancos, pelo menos a um deles, já foi encontrada, entretanto os nossos trabalhos deverão prosseguir
e dada a vinculação do MFM com o Banco Sulbrasileiro, o seu nome foi arrolado pelo ilustre relator da Comissão, Sr. Senador Carlos Chiarelli, e esse é o motivo da
sua convocação. O Sr. terá a oportunidade de fazer uma
exposição_a seu critério, dizendo o que entender conveniente, e numa segunda parte _o Sr. será inquerido pelos
membros da Comissão.
Concedo a palavra ao Sr. Clâudio Eugênio.
O SR.. CLÃUDIO EUGENIO - Excelentíssimo Senhor Senador Octávio Cardoso, Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquêrito, Excelentíssimo Senhor Sena·dor Alcides Saldanha, Více-Presidente, &celentfssimo
Senhor Senador Carlos Alberto Chiarelli, Relator, Excelentíssimos Senhores Membros da ComissãQ:
Com muita honra e profundo respeito, compareço perante o Senado Federal para prestar depoimento.
Trago, como gaúcho e brasileiro, uma palavra de
agradecimento ao Poder Legislativo da Nova República
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pelo seu posicionamento no caso, "Sulbrasileiro - Habitasul": Foi n-o Congresso Nacional que decidiu-se a restauração do centenário Sistema FinanceirO do Rio ·
Gran~e do Sul e serã, _a partir desta excelsa Cas~ ~egisla
tiva, através de Comissão Parlamentar de ID.QUérit.O~- que
todos terão seus reclamos de efetuar~e justiça atendidos,

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Por ocasião da intervenção em empresas do Sistema

Financeiro Sulbrasileiro e liquidação extrajudicial de·
suas duas sociedades de crédito imobjliáriO, eia Diretor
do_ Banco Comercial e Assessor da Sulbrasileiro Partici-

nái (estabelecimento de organogramas do BanCo Sulbrasileiro e da holding Sulbrasileiro Participações Ltda.),
variável conforme os interesses do próprio sistema ou
das partes envolvidas nas negociações.
Participei igualmente de reuniões com os 'representantes dos controladores (Montepio MFM e Companhia
Província de Participações), -ou desteS com terceiros interessados em assumir a gestão do sistema financeiro
Sulbrasileiro ou dela particípaf, alêm de fornecer esclarecimentos ao Conselho do Montepio MFM ou a seus
conselheiros das inúmeras tratativas e sugestõeS levantadas pelas partes.

pações Ltda. Atualmente presto serviços de natureza
econômico-financeira na execução de tarefas específicas
determinadas pelo Sr. Interventor do Montepio MFM.

Nessa entidade de previdência privida, fui economista
do Gabinete de Planejame:nto e Org.ilnização e Assessor
de sua diretoria. Os documentos que compõem o anexo 1
informam a respeito (Anexo 1).
Permito~me fazer dessas áreas de atuação um breve re~
lato.
1. Economista do Gabinete de PtanejainetlfO-e Orga~
nização (GPO) do Montepio da Família Militar (MFM).
(t-8-7I a 2I-I-76)
A atividade principal desse GPO concentrava~se na organização interriã- (pi'evidenciária) dos departamentos e
su-!ls divisões, cuidando de aspectos como organograma
fuDcional.. fluxos de processamento, distribuição do trabalho e remuneração do pesoal.
Tratava esse gabinete, igualmente, da análise dos balançete e balanços, fornecidos por empresas controladas
através da evolução de indicadores económicofinanceiros.
Por determinação da Diretoria, o GPO apresentava,
em pareceres, estudos sobre negociações propostas ao
MfM. Desse pedódo, são 26 (vinte e seis) trabalhos existentes em forma de minuta ou manuscritos, no meu arquivo pessoal.
(A relação consta do Anexo 2)
A ele competia, igualmente, coletar as informações
dos departamentos e das empresas subsidiárias do
MFM, editando o relatório do Conselho de Administração.
2. Assessor da Diretoria do Montepio MFM.
(22-I-76 a 27-3-83)
Colaborei, reportando-me especialmente ao Direior
de Património e Finanças, em trabalhos de rotina deste
Montepio, destacando-se aqueles referentes à adaptação
desta entidade às exigências da Lei n'l6.435, de 15-7-77, e
à Constituição da Sutbrasileiro Participações Ltda.
3. Assessor especial, representante do Montepio
MfM, junto à Sulbrasileiro Participações Ltda.
(SBPAR)
(I-Il-81 a 28-2-85)
Na correspondência do Montepoio MFM aos cotistas
minoritários da SBPAR consta:
.. " ... designado nosso representante junto a V. Sas.
e demais interessados na reformulação estrutural,
que ora se procede na Sulbrasileiro Participações
Limitada, devendo continuar, sem prejuízo da assessoria desempenhada neste Montepio, a prestar
serviços na referida empresa, após a conclusão das
negociações, na função que, por 'força de lei, lhe for
possível exercer."
A criação da SBPAR e a admissão de seus cotistas poderão ser examinadas através da documentação (cópias
xerogrâficas), que passo -às mãos de Vossa Excelência;
Sr. Presidente.
O balanço da SBPAR, encerrado 'em 31-12-84, pode
igualmente oferecer outras informa-ções subsidiârias.
No anexo 3, que consta da documentação que os Srs.
Senadores têm está um resumo da criitção da SBPAR e a
admissão ·de seus cotistas.
4. Diretor do Banco Sulbrasileiro S.A. (BSB)
(28-3-83 a 7-02-85)
Conforme constata~se no documento remetido ao
Banco Central do Brasil, minha aiuação nessa instituição financeira foi definida por,,, ..atribuições especüüs".
Não tendo sido a mim fixadas atribuições operacionais ou administrativas, continuei no desempenho da designação anterionriente-estabelecida, particiP~ndo de estudos e discussões tendentes à reformulação organizado-

SULBRASILEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CONSTITUIÇÃO. E ADMISSÃO DE COTISTA~
Por oportuno, apresento a V. Ex•s um pequeno resumo das negociações efetivadas referentes à constituição
da SBPAR e à admissão de cotistas.
Objetivando reestruturar e reorganizar seus investimentos, especialmente aqUeles representados por partid:..
pações societárias relevantes, entre diversas alternativas
apresentadas, optou o MFM pela criação de uma sociedade de participações, veículo por ex_celência não só de
capitalizaçil:o, mas principalmente de integração, de sistematização e de coordenação da atividade empresarial,
capaz de proporcionar, com maior eficíêncüi, a prática
de técnicas administrativas modernas.
Por ocasião da criação da holdiog SBPAR, decidiu o
M FM vender até 40% da mesma a grupos interessados,
aos quais seriam, em acordos de acionistas e de cotistas e
em clâusulas conj:n~.tuais, assegurados direito de _ccgestão nas sociedades participadas (indicação de até 30%
dos membros de cada órgão de administração), preferên~
cia mútua de aquisição das cotas sociais-e-quorum quali~
ficado em deliberações especificadas, assim como regrados direitos e deveres redprocos.
Os primeiros a serem procurados foram aqueles grupos cdm os quais o MFM já mantinha relações comer~
ciais ou associativas. Assim Sendo, o esquema proposto
foi oferecido ao Sr. _José Antonio Carchedi (acionista
controlador da CIAPAR - Companhia de Administração e Participações Societárias) e -por- ·ere aceito,
sendo-lhe permitido, nos limites do contratado, procurar
outros grupos para promover novas associações. ficou
também estabelecido que o ingresso desses sócios deveria
ser aprovado pelo MFM.
Em 30-11-81, o capital social da SBPAR foi aumenta~
do de CrS 6.000.000.000,00 para CrS 7.200.000.000,00,
integralizados com participações acíonãrias (SB, Crédito
Imobiliário S.A.), dois edificios e glebas de terra. Nessa
ocisião, a SBPAR comprou a participação que o MFM
detinha na SB SP Crédito Imobiliário S.A. (60%), pagando parte em dinheiro e parte mediante assunção de adímplemento de dividas da Montepaci, Enaco e Fazendas
MFM. Os cotistas minoritários, para atingi!em na
SBPAR uma participação de 40%, além de pagamento
em dinheiro, assumem dívidas de empresas do Grupo
MFM.
Nos termos do protocolo de_ intenção, de 10-9-74, fir·
mado com o Banco Nacional da Habitação, a participação acionâiia da Crédito Imobiliário de São Paulo seria vertida para o Banco Sulbrasilciro, no momento em
que seu grau de imobilização permitisse. Igualmente, as
outras participações nas subsidiárias do Sistema Financeiro adquiridas pela SBPAR passariam para _o Banco
quando este tivesse posSibilidades técnic_as de absorvêlas.
Essa pretensão não foi concretizada.
Estando_ a_SBPA_R imobilizada e cum dívidas, tornouse inviável a abertura de seu capital e conseqiiente capitalização.
A taiefa que imediatamente deveria ser desenvolvida
consistiria na negociação com terceiros. O ingresso de
um novo sócio viabilizaria a capitalização do Banco
ejou do sistema financeiro, inclusive pela possibilidade
de abertura de capital da SBPAR ao público.
Embora fossem indicados pelo MFM os outros Dire-tores da SBPAR (Srs. Alceu Francisconi e Celso Mário
Schmitz, com encargos também na gestão dg Banco), fui
designado, como representante do cotista majoritário,
para acompanhar as negociações e reformulações estru·
turais, a nível dessa empresa, vinculadas a esse projeto.

As Negociações

I.

Negociações com Sulina, Titton, Guetino, DarafEimol e Shirley. Devendo os novos Sócios da
-- CPP serem aprovados pelo MFM, acompanhei,
como observador, as negociações, verificando
que estes grupos empresariais enquadravam-se,
desde o iníCio, nas normas estabelecidas.
2. Negociações com AuxiliarjiOCHPE/EcOnômico.
Antes de se efetivar a associação com o- Brasilinvest
fora~ .mantidas negociações com os grupos em epígrafe.'
lmcmlmente, com o Grupo Auxiliar, foram desenvol·
vidas tratativas com aproveitamento de crêditos que o
~uxiliar tinha contra o Grupo MFM/CPP. Várias reuntões se desenvolveram com a participação do Diretor
da SBPAR e BSB, Celso Mário Schmitz. No entanto,
não chegaram a bom termo.
Com o grupo IOCHPE as negociações foram mais
aprofundadas, sendo promovidos, inclusive, ensaios de
futurã reestruturação do Sistema Fínanceiro Sulbrasileiro, SBPAR e CPP. Reunião com o Presidente Carlos
Langoni, do Banco Central, buscando sua concordância,
foi realizada e o assunto chegou próximo de ser Concluído. Timho ciência de protocolo firmado Com a CPP. Sendo uma exigência do Grupo IOCHPE aumentar a gestão
do Grupo CPP, o que não era cogitado na ocasião pelo
MFM, a negociação regrediu.
Não tendo conseguido acerto com o Grupo IOCHPE,
a CPP restabeleceu aproximação, iniciada meses antes,
com o Grupo Económico. Muito trabalho -foi dispendido na tentativa de encontrar uma viabilidade para a associaçã:o entre- dois grupos bancários que não resultasse
em absorção de um pelo outro. Os Presidentes dos Grupos gaúcho e baiano reuniram-se, inclusive, em Porto
Alegre. A dificuldade encontrada foi a de compatibilizar
a formulação do Grupo Económico, que desejava am·
pliar sua influência administrativa, e- a colocaçãO- do
MFM que admitia ceder a gestão totalmente, tendo em
contrapartida o equacionamento definitivo de seu passivo previdenciârio, mediante, numa fase inicial, contrato
de administração de participações. Enquanto as partes
interessadas procuravam solucionar essa questão, novas
tentativas de ajuste, pela CPP, começaram a ser efetuadas junto ao Grupo Brasilinvest.
3. Negociação com o Brasilinvest.
Após as tratativas com os Grupos anteriormente citados, a holdiog, liderada pelo Sr. Mário Garnero, Brasi·
linvest Administração e Empreendimentos Ltda., adquiriu da CPE- Participações S.A., em 30-5-84, 50% (cinqUenta por cento) do capital votante da CPP.
O Brasilinvest aceitou o acordo de acionistas do BSB,
o acordo de cotistas da SBPAR e seu contrato social.
Os acionistas da CPP propunham-se desenvolver esforços no sentido de consolidar a administração da
SBPAR e de verem aprovadas modificações no Sistema
Financeiro Sulbrasileiro, sendo prioritâria a execução de
plano de desimobilização no BSB .
A nova associação dispunha-se, como uma alternativa, fossem criadas duas novas sociedades pela versão das
participações relevantes da SBPAR e CPP: seus capitais
seriam abertos e, através de emissão pública de ações,
obter-se-iam recursos para a capitalização do BSB como
holding do Sistema Financeiro. Pela SBPAR,
estabelecer-se-ia a política estratégica e o aparte financeiro necessário. O BrasiJinvest venderia, inclusive, seu
sistema financeiro e auxilíãria na busca do apoio da autoridade governamental para a consecução do projeto
delineado.
A existência de nomes da maior expressão da comunidade empresarial e financeira nos quadros diretivo e consultivo do Brasilinvest, bem como sua indicação de ido~
neidade em consultas preliminares constituíam-se em
elementos convincentes do acerto da associação realizada na CPP.
4. Negociação com Habitasul.
Surpreendido por severa crise de caixa, o Grupo Habitasul procurou o Sulbrasileiro para apoio e possível associação. Dada a premência de decisões imediatas, foi realizada_ uma operação creditícia e firmado um protocolo
de intenção associativa. O auxflio proporcionado
mostrou-se eficaz e, nivelada a crise de mercado, restou o
débito do Habitasuljunto ao Sistema Financeiro Sulbrasileiro e os trabalhos necessários para concretizar a associação. No início, ela seria via CPP e após discutiu-se, in·
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clusive, fazê-la mais ampla. Fundamentalmente se proporia a venda das cartas patentes das instituições Habitasul para capitalização do Grupo Sulbrasileiro. Razões

de ordem técnica e interesses comerciais nas avaliações
procedidas, bem como falta de afinamento societârio,
prorrogaram as negociações até o infcio de 1985, quando
os grupos entenderam desfazer os propósitos iniciais.

Isto posto, coloco-me à disposição de V. Ex•s para
quaisquer esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.

O SR. LENOIR VARGAS -

Sr. Depoente, dada a

sua qualidade de Assessor Especial, de representaJ?.le do

Montepio da Famnia Militar junto ao Sulbrasileiro e
Participação Ltda., e uma vezjâ expostos os vários relacionamentos e correlacion_am~ntos _existentes entre as
várias entidades que constituem o Gnfpo Sulbrasileiro,
ou que constituíam, gostaria que V. S• nos desse uma palavra, se foss-e possível, a respeito especificamente do
Montepio da Família Militar. Qual é a situação atual
dessa entidade? Como ela vem atendendo aos seus compromissos de retribuição àqueles que completam os ajustes sobre pensões? E, se possível, nos desse uma idéia
dessas ações judiciais que se diz existirem entre pessoas
que alegam ter entrado para o Montepio da Família Militar na expectativa de uma determinada pensão, o tal
chamado soldo de coronel, e a real possibilidade do
Montepio atendê-las.
Não sei se faço me entender, mas gostaria de ter uma
página específica sobre a situação real, atual, do Montepio da Famflia Militar, se V. S• nos puder esclarecer.
O SR. CLÁUDIO EUGENIO- Com muito prazer,
Sr. Senador.
Começaria tecendo alguns comentários sobre os números de associados do Montepio MFM. O Montepio
tem vários planos, entre os quais apenas dois estão conduzindo a essas pendências judiciais, são o Plano de Divisão de Pensões, em que o Montepio tem, conforme o
último levantamento feito pela interventoria - inclusive
já publicado em alguns jornais - 6.902 contribuintes e
8.899 beneficiários, totalizando, com uma outra faixa de
pensão especial, 16.159 associados. Então, 16.159 associados vinculados a esse plano chamado soldo de coronel. E o outro plano, chamado DAPE, Divisão de Aposentadoria e Pensão Educacional, que é vinculado, em
termos muito próx.imos - os regulamentos desses planos são muito semelhantes - no seu plano de maior valor, a dois soldos de marechal. No DAPE nós temos
4.377 contribuintes, e 4.n6 beneficiários, totalizando
9.153.
O total de associados do Montepio éde68.881. Então,
de 69.000 associados, dos quais temos 16.000 n-ó pfiriO
chamado coronel e 9.000 no DAPE,-- que é uma vincu~
lação também com vencimento das Forças Armadas.
Então, a primeira coisa que temos que ressaltar ê que a
maioria dos associados do Montepio está çm planos sem
problemas judiciais. Todos os associados do Montepio
recebem, nos termos pelos quais a Diretoria do Montepio acha correto, as pensões normalmente. Sempre foram pagas as pensões devidas ao M FM.
Ocorre que, há algum tempo, como V. Ex• sabe, vários.
magistrados, vários juízes ou tribunais têm condenado o
Montepio a pagar soldo de coronel ou a metade, quarta
parte ou outro valor qualquer estabelecido pelo juiz ou
pelo Tribunal, e são muito variáveis. Os juízes decidem
que devem pagar integralmente ou uma semi-soma ou
um outro valor que achem mais compatível. Então, em
termos do valor a ser pago àqueles associados que ganharam na justiça, não se pode estabelecer,uma uniformidade. A cada um desses planos existem reservas calculadas atuarialmente.
Em termos de resevas e números de associados, reservas calculadas nos termos das quantidades dos valores
atualmente pagos, o Montepio ainda dispõe deste monte
de cruzeiros para pagar a todos os seus associados. Ocorre que, se o Supremo Tribunal Federal quer julgar, tomar conhecimento e julgar favoravelmente aos beneficiários, evidentemente o Montepio nãQ tem a menor
condição de pagar soldo de coronel, soldo de marechal
ou uma parcela dessas remunerações, conforme for o seu
plano.

Leio aqui no Zero Hora do dia 19, em que foram
publicados aspectos do relatório do Montepio da
Familia Militar onde se demonstra, comprova esses dados que estou dizendo. Existem ainda reservas. No entanto, o Montepio, pelo balanço saneado pela intervenção que lá hoje trabalha, apresenta um passivo descoberto de 22 bilhões de cruzeiros e isto prende-se ao fato
de que o Montepio tem um aval a honrar, a V!,llores de
hoje, de 47 bilhões de cruzeiros. Então, se para -racionar
retirássemos esse compromisso por aval, o passivo a descoberto de 22 bilhões transformar-se-ia em um patrimônio líquido de 25 bilhões de cruzeiros.
O bem garantidor da reserva do Montepio está basicamente concentrado em uma gleba de terra e haverá, tambêm, no caso de ser monetizada, esta gleba, para atender
os compromissos.
- Os câlculos atuariais de que tenho conhecimento, antigos ainda, porque existem muitas retiradas, o número de
sócios mudou, em caso de pagar soldos de coronel e pagar os beneficiários do DAPE; não deixaria- é uma estimativa apenas, porque é um dado absolutamente técnico atuarial - por menos de 3 trilhões de cruzeiros. ~
bom dizer que, no meu ponto de vista, nem como todo o
sistema financeiro, que foi zerado em termos de montepio, em termos de ativo, não há condições de pagar.
Não sei se, em termos de pagamentos de pensões,
teríamos _essas pendências, ê o que V. Ex• gostaria de ouvlf?

O SR. LENOIR VARGAS ...::._-E atualmente, qual é,
aproximadamente, o total de arrecadações que tem o
M_ontepio e qual é a soma dos seus dispêndios? Tem alguma possibilidade de continuidade na situação atual~
O SR. CLÁUDIO EUGENIO- Sim. Atualmente foi
previsto, pelos têcnicos da interventoria, inclusive jã reVelado_ à imprensa, que, para esse segundo semestre de
198_5, o déficit de caixa está na ordem de 800 milhões de
cruzeiros por mês. Isto é, o Montepio precisa alienar,
vender, fazer caixa, vendendo partes de seu ati vo, neste
valor de 800 milhões de cruzeiros.
O SR. LENOIR VARGAS reção monetária do ativo~

Considerando a cor-

O SR. CLÁUDIO EUGENIO - Vou dar duas respostas a V. Ex•
Primeiro, -é -darO que a venda dos ativos será por um
valor de mercado. Então, isso poderá, se existir um ativo
que,_ através de correção monetária, tenha fugido um
pouco do valor de mercado, haverá uma frustração, para
a entidade, neste aspecto. Vai se conseguir arrecadar menos do que estava o valor contabilizado.
O SR. LENOIR VARGAS está com correção?

Se for contabilizado,

O SR. CLÁUDIO EUGENIO- Sim. Os valores contabilizados são obrigatoriamente corrigidos ao final de
cada ano da correção monetária. Então, o déficit mensal
é mais ou menos nessa base, de 800 milhões de cruzeiros,
por mês.
O SR. LENOIR VARGAS- V. S• tem uma idéia se
há uma chance de suspender essa intervenção do Banco
Central, a curto prazo?
O SR. CLÁUDIO EUGENIO Montepio?

Intervenção no

O SR. LENOIR VARGAS- Sim.
O SR. CLÁUDIO-EUGENIO- Nobre Senador, af
foge, não tenho condições, embora tenha auxiliado ultimamente o Sr. Interventor no Montepio, trabalho lã auxiliado em determinados tópicos específicos não tenho
condições de dar resposta, porque existem problemas
outros, por ter parado de comercializar. Isso exige uma
estrutura comercial, uma estrutura têcnico-financeira de
venda, para colocar logo no mercado o novo produto.
Haveria esse tipo de dificuldade. Em termos de venda,
está paralisado desde 1978, 1979. Não há novos planos
desde essa data.
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O SR. LENOIR VARGAS- Não hã ingresso de novos planos?

O SR. CLÁUDIO EUGENIO - Nilo hã ingresso.
Isto seria, em primeiro momento uma decisão da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados, caberia a
ela, evidentemente cumprindo ordens ou em ligação com
o Ministério da Fazenda, que decretou a intervenção lá,
o seu novo Intervendor, tomar essa decisão.
O SR. LENOIR VARGAS Presidente.

Estou satisfeito, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Octivio Cardoso)- Concedo
a·palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha.
O SR. ALCIDES SALDANHA - A situação do
Montepio tem-se idéia de que não é fácil, face, inclusive,
à intervenção. Mas a Comissão gostaria de saber, mais
em cima do depoimento de V. S•. sobre as negociações
do Grupo Sulbrasileiro que aqui estão estipuladas.
Mas, jã que se falou em Montepio propriamente dito,
perguntarfamos se V. S• poderia nos dar a idéia do que
possuí, hoje, o Montepio em hectares, principalmente no
:Srasil_ Cen~r~?
O SR. CLÁUDIO EUGENIO STANISCUASKI Teríamos que, primeiramente, dizer que as glebas que
existem em Mato Grosso são de duas empresas controladas pelo Montepio. Existem livres, inclusive objeto de
negociações, 79 mil hectares e hã mais de 9 mil hectares
em que a posse está sendo contraditada, dentro de um
projeto -da áiea dã. SUDAM que pode ser negociado, vamos dizer assim, de imediato. Existem outras glebas de
uma empresa que pertence à SBPAR, a Agropastoril,
que tem uma gleba de 13 ou 17 mil hectares, com uma
plantação de 4 a 5 mil hectares de arroz e pastagem. Mas
eVidentemente que, como sendo um ativo d'a SBPA~.
essa empresa estâ completamente bloqueàda em termos
dos credores, porque. a SBPAR é uma empresa devedora
e não há como negociar esse bem. Da mesma forma, os
ativos do Montepio são bens garantidores dos associados e não podem ser negociados.
Pelo que sei, livre e já objeto de negociação temos essa
área de 79 mil li, dessas duas empresas subsidiárias do
Montej,io que, como empresas não devedoras, podem
ser desfeitas com facilidade, sem qualquer problema.
O-SR. ALCIDES SALDANHA- Significa que, além
dos 79 mil hectares livres, existem outras áreas, no Brasil
Central, pertencentes ao Montepio que estio, no caso,
comprometidas face..•
O SR. CLÁUDIO EUGENIO STANISCUASKI Sim. Negociar com outros bens de empresas tipo, por
exemplo, SBPAR constituiria provavelmente, no mínimo, fraude a credor.
O SR. ALCIDES SALDANHA- Esta ârea do Montepio, em termos de imóveis no Brasil Central, 6 a mesma
de 10 anos atrás, ou o Montepio se desfez, em algum
tempo, de áreas no Brasil Central?
O SR. CLÁUDIO ÉUG-ENIO - Não. Mas, antes
-uma ex.plicação: conforme citei, eu deixei a assessoria do
Montepio hã 3 anos, então não sei exatamente da evolução dos negócios do Montepio, mas tive conhecimento
de que alguns pedaços de gleba em que entraram posseiros foram alienados, porque lá é clificil, é preciso muito
dinheiro para explorar aquilo, existem muitos invasores
de terras, e havia, não posso precisar o número de hectares, muitas terras sem titulo definitivo e que não poderiam ser consideradas para uma negociação.
O SR. ALCIDES SALDANHA - As áreas que fo-rãm se desfazendo, foram as de posseiros apenas, não
houve negócio, o Montepio não tinha maior número de
hectares, não os vendeu em determinado momento?

O SR. CLÁUDIO EUGENIO - Não. Inclusive, Sr.
Senador, seria a empresa, a MONTEDAM, que teria
vendido. O que posso dizer, reSpondendo à sua pergunta, o Montepio não vendeu. O Montepio é apenas o controlador de duas empresas que tem Iâ.
O SR. ALCIDES SALDANHA- A MONTEIÍAM
trabalhava com o dinheiro da SUDAM também?
O SR. CLÁUDIO EUGENIO- Tinha um projeto,
que era a MONTEDAM Agropecuária, estabelecido há
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muito tempo atrás, qUe era realmente um projeto da área

da SUDAM, mas esse projeto não teve sucesso, que é a
MONTED~M

Çomércio__ ~- J.~ci_ós~ria e _Agropecuá,ria

S/ A, e há uma outra MONTEDAM, que é limitada, que

tem ativos livres.
Em termos de moeda, posso dizer a V. Ex• que a
SBPAR, possUi glebaS -de 13 mil hectares na MONTEDAM que, por ocasião do aumento de capital, foram colocados lá dentro.

O SR. ALCIDES SALDANHA- Sobre, esse problema de soldo de coronel a que V. S• se referiu; em- qtle-a
Justiça tem tomadQ decisões condenando o Montepio a
pagamentos que·o Montepio entende que não deva fazer,
qual é o fulcro dessa questão? Qual é a diferença de interpretação do soldo de coronel que a Justiça está encon-

trando e aquela que o Montepio interpreta?

-

O SR. CLÁUDIO EUGE:NIO- Ex', vou fazer um
resumo disso: peSsoalmente, opinião absolutamente minha, vejo que o plano, quando lançado, foi muito frág"il,
muito ruím: _ _ _ _
Primeiro e princíPãl motivo, ele vinculou a unidade
soldo de coronel a uma coisa que varia muito atraVés do
tempo. Só para ·dar uma idéia a V. Ex', em início de
1964, o soldo era 2 terc;os do vencimento e depois havia,
então, o vencimento e mais outras vantagens, depois o
soldo fic_ou sendo 3 terços, foi aumentando. Naquela
ocasião, em termos de ORTN, era aproximadamente 20
ORTN, no momento em que saía o soldo, porque à medida em que passa o tempo, a ORTN aumenta, esse número diminui. Hoje o soldo de coronel estâ na base de
aproximadamente 3.500 divididos por 50, 70 ORTN.
Houve momento em que o soldo chegou a se_r80 ORTN.
Então, mesmo que o Montepio cobrasse, ao longo do
tempo, o vigésimo do soldo do coronel, hoje teria dificuldades em pagar o soldo de coronel porque, em termos de
ORTN, hoje o soldo é bem maior.
__ _
.
O Montepio, numa ocasião_, tentou cobrar soldo de
coronel, acompanhar a evolução do soldo do coronel,
creio que há mais de 10 anos, e não teve sucesso porque
muitos associados saíram, não podiam acompanhar. Observe V. Ex' que, hoje, o soldo é: à base de 3.500, o vigésimo seria 175 mil cruzeiros, para a população do Montepio, que é composta por pessoas que não são de alta ren_
da, iss_o excluí-la totalmente.
Mas, o que estava dizendo é que os associados continuaram pagando valores muito aquém, eu suponho - e
repito porque posso estar enganado. Estou afastado do
Montepio, há alg•Jm tempo. Um associado do plano 5,
esse que é um soldo de coronel, Jeve ter pago, em termos
de ORTN calculada mês a mês, umas 300 ORTN. Então,
isso não é suficiente para fazer esse montante, essa reserva técnica. Independente de qualquer outra vinculação
de administração, de erros ou acertos, ou de legislação,
existe um dado matemático e não ê possível isso, teria
que ser, no meu ponto de vista, encontrada uma solução
intermediária.
O SR. ALCIDES SALDANHA- Isso significa que o
plano era enviado desde o seu nascimento?
O SR. CLÃUDIO EUGENIO- Para mim sim. Evidentemente que estou criticando uma obra construída, já
realizada, verificar esse erro agora ê muito cómodo, mas
não há dúvida que, pelo fato do parâmetro ser variável, ê
muito difícil medir, quantificar, fazer cálculos económicos, financeiros ou atuariais em cim::i de uma díficuldade
dessas.
O SR. ALCIDES SÃLDÃNHA - Pois não.
E V. S' se referiu, em certa parte do seu depoimento, a
um aval dado pelo Montepio que ou o tinha ou o estava
tornando inviável. A quem o aval?
O SR. CLÃUDIO EOGENIO- Vou colocar melhor
a situação. Citei o aval como uma das coisas inv"íáVeís.
Vou explicar melhor: existem vãrios passivOs, vamós dizer, assim um deles é o aval, quer dizer, se outros passi~
vos, outros prejuízos forem recompostos, inclusive aval
não ê contabilizado em balanço, é apenas, no trtâximo;
em contas de compensação, resolveria também o proble~
ma do Montepio. Eu disse que o aval reverteria a situação de passivo a descoberto em patrimó~iO líquido,
pelo fato marcante do aval não ser contabilizado em
contas de ativo e passivo e sim em contas de compensação. Este aval foi dado para a Companhia Províncias

de Paricipações, e foi dado porque, dentro de uma das
condições do negócio rea_lizado, em que a CPP assumiu
v~rias dívidas, ela_ pOderia g.ozar de aval_até ~e 40% do

patrimônio líquido da SBPAR. Como a CPP dispunha
de cotas num montante de 40% da SBPAR, os negocia~
dores, os sócios do Montepio e CPP estabeleceram uma
claúsula contratual, inclusive através de uma carta, em
que o Montepio e a SBPAR poderiam dar avais até em
40% do patrimônio líquido da SBPAR. Evidentemente a
SBPAR tinha um património líquido que comportava
perfeitamente isso aí.
O SR. ALCIDES SALDANHA - Quem era o sócio
mais forte da SBPAR?
O SR. CLÁUDIO EUGBNIO - Diria da seguinte
rrianeira: após associação com o Dr. Mário GarnerO, um
grupo, vamos dizer, da CPP antiga tinha como Líder o
Dr. JoséAntonioCarchedi, e o Dr. Mário Garnero era o
líder do seu grupo. Creio que, nos dois primeiros anos, o
Presidente da CPP seria o Dr. Carchedi e nos outros
dois, o Dr. Mário Garnero. A divisão da CPP era, não
seria o termo, de responsabilidade cruzada, era um representante do grupo liderado pelo Dr. Carchedi e um
representante do grupo liderado pelo Dr. Mário Garnero, isto é, em assinaturas e documentos tinha que haver a
participação de representantes desses dois Srs. Então, em
termos de mais fortes,_ posso responder em termos dessa
liderança contratual eStãbelecída dentro da CPP.
O SR. ALCJDES SALDANHA- Seriam o Dr. Carchedi e o Dr__ Gillriero'?
O SR. CLÁUDIO EUGENIO- Nesse momento em
que- todos es~es aconteCimentos de intervenção no
Sulbrasileiro e Habitasul Ocorrei-am, o Presidente da
CPP era o Dr. Carchedi.
O SR. ALCIDES SALDANHA - Pois não.
No depoimento de V. Sa. há um item específico sobre
as negociações que começaram a ser feitas, evidentemente buscando a porte de capitais, segundo se entende. Co~
meça V. Sa. dizendo que negociações com Sulina, Titton,
Guerino, Dara, Eimol, Shirley etc., segundo, com o grupo Auxiliar-Iochpe-Econômico, depois com o Grupo
Iochpe propriamente dito, depois voltou ao Grupo Econômíco e finalmente com o Grupo Brasilinvest. No primeiro item, em negociações com Sulina e Titton, encerra
V. Sa. dizendo: devendo os_ novos sócios da CPP serem
.aprovados pelo MFM, acompanhei, como observador,
as negociações, verificando que estes grupos empresa~
riais enquadravam-se, desde o início, nas normas estabelecidas.
Por quê? As negociaçõ_es pararam aí, houve algum
problema especifico de que V, Sa. se lembre porque não
prosseguiram as negocíações.
O SR. CLÃDUIO EUGENIO- Sr. Senador, inicialmente, estou tentando responder para o Sr. porque que
não prosseguiram as negociações.
O SR, ALCIDES SALDANHA- E porque o Governo não aceita negociações e todas elas, em determinado
momento, não foram levadas adiante. Gostaríamos que
o Sr. nos explicasse,
O SR. CLÃUDIO EUGENIO- Certo. Inicialmente,
porque a constituição da SBPAR e a evolução do con~
trote acionárto, da aquisição Pelos riiiilõritários vem ser
justamente como um anexo substancial, porque ela é
bastante complexa, embora existam resumos e mapas
para facilitar o entendimento. Então, por isso ê que tal~
vez tenha havido essa pequena dificuldade. Estava imaginando outra coisa.
Inícialmente, então, como disse, começaram as empresas do Dr. Carchedi comprando lá um pequeno percen~
tua!, depois ele foi atrás de pessoas para capitalizar, para
arrumar mais dinheiro, aí é que entraram Suiina, o TÍt·
ton, depois Gueiino, Dara-Eimol e Shírley, outros gru~
pos, formando o que eu estou chamando da antiga CPP.
E para que esses grupos entrassem, por causa dos contratos e dos acordos, porque havia direitos de preferência
naqueles acordos normais, o Montepio tinha que ser ouvido._O Montepio podia dizer: este não ou entã_o, ele vai
pagar tanto, ou eu compro a parte dele. Um direito normal de preferência em sociedade S.A. ou Ltda. Então,
nesse primeiro aspecto, no item J das negociações, não
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houve problema. As negociações foram mais demoradas
depois de constituída a CPP, as negociações com a Auxi~
liar, o Iochpe e o Económico, aí é que aconteceram
várias coisas.
O SR. ALCIOES SALDANHA- A pergunta era feita na medida em que um dos depoentes compareceu a
esta CPI, há algum tempo atrás, e alegava que todas as
tentativas dessas negociações esbarravam em uma determinante do Montepio da Família Militar de não perder
o mando do Grupo, inclusive no caso do Sulbrasileiro, e
que isso impediu que se fizesse, a não ser com o BRASILINVEST, todas essas negociações que V. Sa. enunciou.
OSR. CLÁUDIO EUGBNIO- A CPP, tenninadaa
negociação de número um, tinha 40% do SBPAR e 30%
de gestão. Este era o quadro. Então, o sócio que entrasse
na CPP teria que ficar dentro daqueles 30% de gestão.
Realmente, todos os grupos, e grupos fortes, como os
que apareceram depois, queriam maior gestão, mas o
Dr. Carchedi, líder do grupo da CPP, tinha que negociar
dentro dos 30% da gestão e 40% do SBPAR. O MontePío, pelo seu fado, dizia: muito beiD, dou a gestão. Mas o
Montepio dava toda a gestão, se fosse resolvido o seu
problema previdenciário, mas o problema previden~
ciário, justamente por ser uma incógnita o seu prédimensionamento, com essas ações na Justiça, fazia com
que os grupos pensassem bastante. Nesse ínterim, ap~re-
ceu o Dr. Mário Garnero e disse: muito bem, vou participar dos 30% de gestão, isto ê, dentro dos 40% das cotas
da CPP.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha)- Concedo
a palavra ao Senhor Relator, Senador Carlos Chiarem.
O SR. RELi\ TOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Depoente,
o Sr. poderia nos indicar, nos informar quem se responsabilizou pelo cálcL:Llo atuarial do programa previden~
ciárío do Montepio da Família Militar?
O SR. CLÁUDIO EUGBNIO STANISÇUASKINa origem?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - É. Dentre
vários problemas, o_s demais ainda não entram em pauta,
m-as esse do soldo do coronel, quem é o pai da criança?
O SR. CLÁUDIO EUGBNIO STANISÇUASKIEstou esquecido do nome do atuário que participou desse_primeiro cálculo, mas ouvi dizer~também-e aí a situação é muito incómoda, porque não posso garantirque foi um misto de cálculo atuário com cálculo financeir,o. Não tenho condições de dizer e é dificil saber porque, inclu!tive, conforme V. Ex' diz, o responsável, o pai
da criança, o encarregado, a pe.c;soa atuante em termos
previdenciários, na ocaSião, já morreu, era o Coronel
OdL Então, a essa pergunta não tenho condições deresponder.
O __ SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Respeitando
as pessoas falecidas, em termos da sua memória, mas
sendo objetivo, já que há cálculo atuarial, cálculo financeiro e parece·me, sobretudo, cálculo renal, neste caso
aqui, dado às conseqUências, gostaria de perguntar a V.
S': Este cálculo, esses planos passaram pela SUSEPE ou
por algum órgão controlado do Governo, ou apenas foram estabelecidos por alguém ou por algumas pessoas,
particular e privadamente, que chegaram à conclusão
que era interessante sair a vender soldos de coronel em
breve prazo, ou houve toda uma sistemática submetida a
órgão governamental, aprovada ou não aprovada, enfim, como tudo aconteceu?
O SR. CLÁUDIO EUGENIO STANISÇUASKI Sr. Senador, esses planos, os que remontam a 1960 ou
anteriores, não foram aprovados pela SUSEPE; a partir
da Lei n\" 6.435, que é de julho de 1977, a SUSEPE, para
autorízar a venda de planos, para continuar funcionando, entrou na fiscalização. E o que a SUSEPE fe:t! Bloqueou todos esses planos. Esses planos foram bloqueados pela SUSEPE, ísto"-é, o Montepio não podia mais
vendê-los. Então, pelo que sei, a maioria dos planos previdenciários não tinha o aprovo da SUSEPE.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Depoente,
partindo dessa presunção, dessa informação de V. S' de
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que os planos foram lançados à conta e risco de quem ?S
promoveu, que simulou a sua venda e mais adiante ê que
aconteceu esse direito de controle, essa verificação legalpor parte da SUSEPE, quando então foram inviabilizadas as vendas, o que se pode concluir, dados às conseqUências do fato, é que os planOs seriam, desde o seu início, inviáveis?

No mesmo teor, o ex-Vice Presidente Carchedí, no seu
depoimento escrito; diz:

O SR. CLÂUDIO EUGBNIO STANISÇUASKIA minha opinião, no caso deste plano DP e do plano \Y

Aí ele -começa a tecer comentários a respeito do Banco
Su !brasileiro:

do Montepio, é de que seriam inviáveis pelO motivo que
havia contado,_ pela unidade de medida variável, af foge
a qualquer cálculo de qualquer reclamação, fica muito
difícil. E ê tão dlficil, Sr. Senador, que os própriosjufzes

.. Desde o seu primeiro balanço, apresentava o
-- novo Banco sinais da precariedade de sua situação.
-Os lucros apurados eram de origem extraoperaciOhai e a qualidade dos ati vos deixava a desejar, E cita outros problemas já herdados por ocasião
da fusão, em janeiro de 1973."

dos tribtmais variam muito de posicionamento; muitos
jufzes e muitos tribunaiS dão ganho de causa ao Montepio; realmente, ê muito complexo, porque existe a parte
matemática, ê uma pessoa que contribuiu com 1 cruzeiro, querendo ganhar 100; não é passível essa multíplicação de pães.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sim, mas entrar na diScussão desse aspecto, a única idéia que pode
haver aí é a de que havia uma reciprocidade de delito, de
quem vendía oferecendo o que não podia dar e de quem
comprava esperando aquilo que não poderia obter. Mas
há que se presumir que quem comprava, evidentemente,
não podia ter condições de fazer um cálculo do volume
matemático, financeiro e atuáiío das dimensões desse aí.
Livre dessa idéia, a partir dessa inviabilidade, que parece ser flagrante a partir de um estudo técnico e todo
esse contingente de situações, conside:fando que o Montepio era o órgão controlador, ou tinha o con~role do sistema financeiro, de certa forma, do Rio Grande do Sul, e
diria mais, até do sistema financeíro do Sul do País, dado
o porte do Banco Comercial que estava sob sua gC!itão,
qual a relação de causa e efeito? Se lançou esse programa
que não tinha viabilidade para arrastar recursos, por que
o banco e o sistema estavam em má situação já desde
aquela oportunidade, na necessidade de captar o volume
de recursos da venda dos planos, ou foi lançado de maneira absolutamente insensata, para não falar em outras
características, e ·acabou -contaminando um sistema saudãvel, que era o do banco? Onde é que está a ligação? Foi
um mau plano que acabou fazendo adoecer o banco, ou
o banco jã estava doente e se tentou arranjar remédio~_
captando recursos a baixo preço e isso acabou contaminando tudo e chegamos onde chegamos?

O SR. CLÂUDIO EUGENIO STANISÇUASKI -Sr.
Senador, a indicação das datas ê muito importante. Os
planos começaram a ser lançados em fins dç 1963, e deixaram de ser vendidos em dezembro de 1965 ou 1966, vamos dar pelo prazo maior, 1966, porque não estou
lembrado, e o sistema Sulbrasileiro é de janeiro de 1973.
Bem, agora o que acontece, conforme já toi preStado depoimento aqui nesta CPI, o ex-Presidente Hélio Prates
da Silveira, na sua exposição escrita, de uma certa maneira deu essa resposta.
O SR. RELATOR {Carlos Chiardli)- Se me permite, prefiro a resposta de v. s•

O SR. CLÃUD!O EUGENIO- Então, concordan·
do com S. Sf vou dá-la citando a manifestação do exPresidente Hélio Prates da Silveira e, depois, a do exVice Presidente Carchedi.
O Sr. Hélio Prates da Silveira disse o seguinte:
"Incentivado pelas autoridades da União e do
Estado, lançou-se o Montepio da Família Militar à
ingente tarefa de evitar a dispersão e mesmo a perda
para o Rio Grande do controle e questão - ele
está se referindo ao sistema financeiro~ .Todo o esforço foi desenvolvido com recursos próprios, sem O
auxilio que caracterizou ação semelhante em outros
bancos nacionais, firmemente apoiados pelo Banco
Central do Brasil que, na oportunidade, lhes alcançou importantes recursos, proplocionando-lhes
vantajosa posição de concorrência.
Enquanto que os demais procedimentos contavam com a solidariedade e ajuda efetiva e material
das autoridades monetárias, ao Sulbrasileiro coube
o pesado encargo de absorver, sem compensações e
sem contrapartida, os problemas e as difiCuldcides
que se identificãnl etc ... "

''Assim, ein janeíro de 1973, iníêiava as suas atividades o Banco Sulbrasileiro, com acionista controlador endividado pela própria aquisição dos bancos fusionados ... "

Como não ouvi rieohuina-contradita nessas duas afirmações, eu as tenho como verdade. Então, o que posso
dizer é isto: o Banco Sulbrasileiro tinha problemas. Isso
é p~ss!vel ver numa análise estática, olhando os balanços
seme5trais do Banco Sulbrasileiro. Num a análise de usos
e fundos, podemos ver o grau de mobilização, os recursos livres, e o Montepio, sem condições de aumentar o
capital, cada vez mais, com o passar do tempo, tendo se
agravando.
O_ SR. RELA TQR (~rlos Chiarelli)- Passando ao
Plano do Sulbrasileiro, essa aceitação do Sr. Mário Garnero, como consta aqui, depois detantas negociações, jâ
que se diz às fls. "'f' que o problema maior é o equacionamento defintiivo do seu passivo previdenciãrio, que as
negociações sempre tinham uma determinada etapa de
viabilidade e depois não se concretizavam, atê que cheggu _o Sr.-Mário Garnero, que admitiu consorciar-se.
Esse fato de que os demais grupos que chegaram próximó da negociação recuaram. Esse, parece-_me, ê_oquadro
que encontramos, houve tentã."tivas_ com "a", com "b",
c6ID "c" e que, afinal, só aconteceu a neg_ociação com o
Sr. Gamero. A que V. S• atribuiria essa aceitação de um
quadro tão doentio financeiramente, quer dizer, o controlador inviável de nascimento e os bancos com dificuldades flagrantes, como V. S• diz que estão testemunhadas--até pela análise dos orçamentos, dos balancetes,
como se compreender que alguém quisesse consorciar-se
coin uma situação dessa natureza?

O SR. CLÂUD!O EUGENIO- Sr. Senador, num
dos anexos, no anexo 3 dessa documentação que V. Ex•
tem _em mãos, eu juntei, está lá, fls. 18 do anexo 3, o balanço da SBPAR. Em 31 de dezembro de 1984, inclusive
tem detalhes em negrito em que chamei a atenção a fls.
18. Esse balanço-primeiramente tem um pequeno reparo
a seu respeito foi feito há algum tempo atrás, porque o
Banco Central pediu para a SBPAR, então dele não
constam as equivalências patrimoniais do Banco Sulbrasileiro, da Crédito Imobiliário do Rio Grande do Sul e
da Crédito São Paulo, que é uma parte que está a fls. 22.
Mas, mesmo assim, ele ê bastante interessante no seguinte: Eu. transformei os valores, para ficar mais atualiz:ado,
para que tivéssemos uma referência melhor, em dólares.
O patrimônio Uquido da SBPAR, em 31 de dezembro,
era de 57 milhões de dólares, e a SBPAR controlava o
sistema financeiro. O sistenla financeiro que houve, inclusive, -_e foi publ_icada- uma proposta de um grupo
est_!:_angeiro; que daria 300 milhões de dólares para ficar
.cóm _essa __empresa, a SBPAR, que tinha um patrimôni
líq_uido de 57 milhõ_es de dólares. Eu quero dizer isso
para fl?OStrar que as negociações que estavam sendo feitas tinham um substrato econôrnico, havia qualquer coisa de forte, de vendável, porque o Banco, corn um peque·
nÇJ_aumento de capital, se fosse possível, recursos Jfquidos, teria dado a volta, como se diz, facilmente. Então.,
apesar de todas as dívidas da SBPAR, que ocasionavam
o deperecimento do seu património ano após ano, desde
19_80, em 1984, chegou-se a um património ainda de 57
milhões de dólares, e os investimentos, conforme consta
aí a fls. 18, eram no montante de 97 milhões de dólares.
Em termos de balanço, se olharmos o_ preço pago pelos
cotistas minoritárioS, - e esse é um cálculo em dólares
também - os cotistas minoritários pagaram exatamente
o preço do ptrimônio líquído da -época.
Aí está um resumo, em termos de cruzeiros, dólares ao
dia, desse trabalho entregue at;~ Sr. Presidente da Comissão. Para os cotisfas minorítários ficarem com 40% da
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SBPAR, eles pagaram, em dinheiro, 22 milhões de dólares, assumiram dívidas no valor de 15 milhões de dólares; e íntegraliza~am bens no capital da SBPAR no montante de dois milhões de dólares, isto ê, eles despenderam, desta maneira, 39 milhões de dólares, e eram exatamente os 40% da SBPAR, conforme o seu patrimônio
líquido, em 31-12--81, que era de 97 milhões de dólares, o
que dá 39 míJhões de dólares QU 40%, ror coincidência,
até porque o câlculo não foi esse, porque as contas começaram em 1980, mas, em dezembro de 1981, o que os
cotistas monoritários pagaram em dólares correspondeu
muito aproximadamente aos 40% do patrimônio líquido

da SBPAR.
Então, voltando ao inicio, Sr. Senador, não foi uma
loucura o que foi feito, o que se comprou, o que se vendeu. Dentro da CPP- e não tenho ingerência dentro da
CPP, eu atuava apenas na SBPAR - flzeram cálculos,
estudaram e o Dr. Mário Garnero chegou e foi razoável
à negociação realizada. Por que eJe comprou, aí não tenho condições, evidentemente, de diz.er, mas em termos
de números, em termos de quem olha balanços, em termos de quem soube dos valores pagos, o cálculo se justifica por si mesmo, pela análise dos valores.

O SR. RELA T9R (C:irlos Chiarelli) -A única ·questão que eu teria em função disso é que o Montepio neces~
sariamente se comunica com o Banco e com a própria
categoria -de participações, há aí um visível nexo jurídico
de cc-responsabilidade, um como controlador e outro
como órgão, no finai das contas, executor, etc. E a nível
da proporção de que se fosse pagar a todos os integrantes dos planos, se fossem exigidos todos os planos, sobretudo PDP e o soldo de coronel, se chegaria a 3 triihões de
cruzeir_9s, se não me engano.

O SR. CLÃUDIO EUGBNIO -

f; uma hipótese.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Parece um
pouco estranho que alguém, sabendo que esse valor é absolutamente inviável em termos de sustentação financeira e de garantia efetiva, sabendo desse encargo, dessa coresponsabilidade, desse gravame, que é grande, que ê- de
conhecimento público, e sab_~ndo que há esse relacionamento e que esse fato atinge basicamente o órgão que tinha o controle do sistema, talvez, a fazer uma negociação que seria tranqUilamente adequada, oportuna e
lucrativa a nível de uma instituição, -o controle de um
grupo ou de uma companhia de participação ligada a
esse processo e não tendo interesses outros que não fossem o de um ganho imediato ou de uma coberturajuridica aprente, fosse haver esse tipo de negócio quando todos conheciam as dificuldades do Montepio, que agora
se tornam mais flagrantes. e que dão uma característica
de absoluta invíab"ilidade. Fica estranho para alguém entender como é que se poderia operar nesse particular.
Quer dizer_,_ temos que partir do plano previdenciário, e
estabelecer a ligação entre o plano previdenciário e o Sis~
tema Sulbrasileiro, ver a sua dimensão e coresponsabiHâade. E aí ê que não consigo entender como
alguém entra nesse negócio nesse momento, quando o
processo jâ está praticamente agonizante, porque nos recordamos do depoimento do ex-Presidente do Banco,
que nos dizia aqui que bastaria um a porte na época, não
me lembro se de 100, 120 milhões, 160 milhões para o
Banco, que a:s coisas haveriam de ser equilibradas e tudo
voltaria a correr norm~l!llente, inclusive...
O SR. LENOIR VARGAS- Cento e sessenta milhões e mais a sustentação.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim. Masque
tudo se resolveria, que em 24 horas ... Af ê que vem a
questão, quer dizer, porque estamos aqui em pauta com
uma espécie, desde aquele depoimento, de acusação a
autoridades responsáveis à época, que teriam deixado
cair por água abaixo todo um sistema fmanceirõporque
não teriam tido a visão, ou teriam tido má vontade, ou
teriam agido discriminatoriarUente e, aiiãs, v. s• acaba
de reler o texto, acusando contundentemente de ter havido parcialismo e uma má vontade, porque se teria tido,
digamos assim, a prescrição médica para salvar o paciente e que não se teria dado o remédio.
Agora, a pergunta ê esta: iSso -aí bastava ou isso aí salvaria, durante alguns dias ou meses, o Banco, e o Banco
continuaria violentamente fulminado pelo fato maior e
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mais grave que estaria i!qui; na sua legislação com esse
plano e seguros, que são de uma insegurança para todos
a toda vista? Essa é a questão que lhe faço, para concluir
as minhas indagações.

O SR. CLÃ UDIO EUGENIO- Pois não, Sr. Senador.
Inicialmente volto aos 3 trilhões, e isso seria na hipótese de que todos aqueles associados, contribuintes e beneficiários, no caso de o Supremo Tribuilal decidir que todos eles teriam direito a soldo de coronel em suas parcelas, a soldo de marechal em suas parcelas, num cãlculo
absolutamente teórico. E o que já aconteceu? Muitos
pronunciamentos da Justiça foram a favor do Mo-riii:Pío.
Então, isso chama-se, dentro do Montepio, o problema
preVidenciârio.
Agora vou falar sobre o negócio da CPP e, depois,
sobre a verba do Banco Sulbrasileiro. COmo havia um
contrato social, como havia acordo de cotistas registrados lá, conforme á lei, em que se estabelecia direitos de
preferênciã, pooer-se-ia atê im3.ginai- que, em termos dei
negócio da CPP, no caso·o Dr. Mário Garnero poderia
ser até um grande negócio. Por quê? Não estou pensando
como ele, mas como se eu fosse entrar na CPP. Seria até
interessante, eu comprar wna participação na CPP e depois o Montepio, constrangido, sendo obrigado a sedesfazer do sistema, vendesse os 60% da SBPAR para essa
pessoa que jâ estava lá dentro e que tinha 40% e direito
de preferência, preferência recíproca:, evidentemente, na
compra dos 60%~--Então, em termos de CPP, um comprador da CPP poderia inclusve imaginar isso, não foi idéia deles, porque
muito foi feito em termos de tentar dinamizar o Banco,
de botar o sistema para frente.
Outra coisa, Sr. Senador, bastante diferente é o Banco
Sulbrasileiro. Embora eu fosse Diretor ligado à parte adminiStrativa operacional, a verdade é que o Banco, com
pouco dinheiro- pouco dinheiro em relação a essas cifras astronómicas de que estamos falando- deveria ter
condições de continuar, porque o Banco começou com
uma crise, uma crise de inconfiabilidade na publicação
do balanço, isso em termos' de investidor nacional, os
grandes investiâ6res, e em termos das linhas de crédito
do exterior. Isso prejudicou violentamente e a intervenção aconteceu no Banco possivelmente na iminência
de o Banco deixar de honrar alguns cheques. E até nos
últimos dias o Banco estava em uma situação melhor então o Banco Central, pela iminência da falta de dinheiro,
resolveu intervir, o que é uma medida técnica correta.
Naquela altura, só poderia fazer isso.
Mas, o que quero dizer é o seguinte: eu teria ·que deixar bem claro a V. Ex' que, embora haja essa interligação, uma coisa ê o negócio na CPP, a outra é o negócio do Montepio e a outra era a situação do Banco. Evidente que os personagens são os mesmos, mas não hã
vinculação direta a esses três fatOres, ao Montepio e o Sr
nota, Sr. Senador, mesmo tendo, no balanço saneado
toda a participação no sistema financeiro a reserva técnica dos moldes que estava sendo calculada, com toda a
perda que aconteceu, porque o Montepio era controlador.__ Muito bem! Perdeu, foi tudo levado a zero e o balanço que aparece saneado dá um détícit, eu- difíã:; ·ape--nas de 22 bilhões- me perdoe esse apenas. Mas, se nós
consideramos aquele aval dado, e existe ainda, conforme
tive oportunidade de responder ao Sr. Senador Alcides
Saldanha, glebas disponíveis, 80 mil hectares livres, que
podem reverter a situação de passivo a descoberto a património líquido.
Em termos, Sr. Relator, desses números, de algumas
referências minhas a esta parte que se refere à parte previdenciâria, evidentemente que não sou exatamente a
pessoa para dar a melhor resposta justamente será o depoente seguinte, mas o _fiz no sentido de dar alguns dados, de indicar alguns novos elementos ao conhecimento
de V. Ex~ Em termos de Montepio há essa dificuldade, a
sua Diretoria, os s~us Diretores têm melhores condições
de informar os-negócios.
Em termos-de SBPAR, novamente os dados que tenho
são de um analista, de um economista que olha, porque
inclusive, lá eu não tinha ingerência administrativa, o
meu problema era acompanhar negociações, fazer negociações, estudá-las, apresentá-las para dar uma safda.
O SR. PRESIDENTE (ALCIDES SAWANHA)Antes do encerrarmos o depoimento do Sr. Cláudio Eu-

gênio, aproveitando a Presidência, faríamos uma pergunta de leigo: V. Sf pôs claro para a Comissão que dificilmente o Montepio poderá cumprir com esses associados que tiiihanij)li:lnos do Montepio, seja de coronel ou
de marechal, e vamos para o impasse, isto é, o Montepio
não vai poder pagar, V. S• já tinha dito à nossa pergunta,
repetiu ao Senador Chiarelli, não terá condições de pagar o plano já foi errado de início, houve um erro de cálculo, ou incompetência, ou ma fé, e a verdade é que as
coisas já nasceram mal. A pergunta é se haverá possibilidade, face ao património atual do Montepio, à sua venda, à sua apuração líquida, de repor, pelo menos em termos de proporcionalidade, a todos os que contribuíram,
até agora e que, de qualquer maneira têm dinheiro dentro do Montepio, com a venda, desmobilizand_o tudo que
o Montepio tem imobilizado, a nível do Rio Grande do
Sul, a nível de Brasil central, se há possibilidade de se
cobrir aquilo que as pessoas entregaram ao Montepio?

b SR. CLAUDiO EUGENIO- Sr. Senador, volto a
esse assunto partindo de que a situação, no- momento,
malgrado todos ~s percalços sofridos, o Montepio tem
uma reserva ainda, calculada atuarialmente, para pagar
aquilo que, nos termos dos critérios, atualmente esta pagando.
O SR. RELATOR (CARLOS CHIARELLI)- Quais
são os criterios? O valor da reserva técnica?
O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha) - Por
exemplo, eu tinha direito ao soldo de coronel, numa hipótese prâtica, como o Montepio poderia me pagar, por
exemplo, dentro do seu conceito? O que, mensalmente?

b SR. CLÃUDIO EUGENIO- Ex•, em termos de
pagamento de soldo de coronel, ou um valor aproximado ao soldo do coronel, não vejo como. V. Exf tinha perguntado, antes, sobre o tipo do valor da retirada, de uma
devolução. Não tenho condições de realizar esse cálculo
porque é um cálculo mais finaceiro, não ê atuarial, mas
evidentemente, Sr. Senador fora aqueles associados desse plano, a maior parte dos associados do Montepio não
está vinculada a esse tipo de plano, o que vai acontecer,
se pararmos o tempo hoje, é que o Montepio, que tem
aqueles ativos, terá que ratear proporcionalmente as reservas· de cada um desses planos. Esses valores atuariais
são disponíveis o atuário os tem, a cada plano corresponde a uma reserva, que não corresponde, evidentemente, ao valor financeiro de uma retirada.
E. isso que posso dizer a V. Ex• Infelizmente quanto à
sua indagação de se ele poderia pagar os Valores corrigidos, devolver. Não disponho desse valor.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha)- Agradecemos a participação do Dr. Cláudio Eugênio e, se V.
Ex" quiser dizer mais alguma coisa à Comíssílo, estamoS
à sua disposição.
O SR. CLÃUDIO EUGENIO -Apenas repetir que
prestei esse depoimento com muita honra. Infelizmente,
pelo meu tipo de atividade em 13 instituições diferentes,
muitos dados não tenho de cabeça e, principalmente, que
-fui argüido mais em termos de Montepio da Família Militar, institUição de onde me afastei já hã algU.in tempo,
inclusive, das 13 instituições por onde passei, o Montepio da Famflia Militar, infelizmente para mim, era aquela em que eu esta va não tão bem preparado quando deveria. Mas, por não estar lá, eu pensava que o assunto seria mais SBPAR, negociações e Su]Jibrasileiro. Mas, de
qualquer maneira, agradeço a V. Ex•s
O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha) - Nós é
que agradecemos.
E vamos chamar, de imediato, o próximo depoente, o
Dr. Luiz de .Souza Vignolo.
Senhor Luiz Vignolo, normalmente os depoentes fazem uma exposição, se o Sr. quiser fazer, estamos à sua
disposição, ou, se quiser partir para as perguntas imediatamente...
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO - Não tenho
exposição ... Podemos partir para as perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha) - Então,
concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOIR VARGAS- 0-Si:-poâenanos álira
função que o Sr. exercia, no sistema financeiro?

Maio de 1986

O SR. LüiZ VIGNOLO - Eu exercia a atividade de
COitSeJ:Il:eiro do Banc~J de Investimento e da Cf«<itO
Imobiliário. ·
O SR. LENOIR VARGAS - Do Sulbrasileiro ou de
Habitasul?
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Do Sulbrasi·
leiro.
O SR. LENOIR VARGAS- O Sr. Poderia nos dar
uma visão do seu ponto de vista da situação em que se
encontravam tanto o Banco de Investimento, como o Setor de Crédito Imobiliário, na época da intervenção.
O SR. LUIZ DE SOUZA- Sr. Senador, cu pertencia
ao Conselho de Administração e as nossas reuniões eram
realizadas uma vez por mês, e nessas reuniões nós analisávamos os balancetes e, em ocasiões oportunas, os balanços- das empresas. Todos esses balancetes e balanços
vinham acompanhados dos pareceres das auditorias, auditoria interna e auditoria externa. As informações que
nos davam vinham todas elas calcadas em pareceres c estudos feitos pela Diretoria Executiva.
Para nós Conselheiros, especialmente para mim, o
Banco de Investimento e Crêditos lmobiliãrios estavam
em situações regulares.
O SR. LENOIR VARGAS -

Em situação regular.

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO - Inclusive a
Crédito Imobiliário de São Paulo estava em franco progresso de recuperação uma vez que a gestão anterior tinha sido substituída e a nova gestão estava procurando,
junto com o Banco Nacional de Habitação, a regularizaçãõ dos seus déficits, inclusive a informação que tivemos, na última reunião do nosso Conselho, é que, junto
o F AL e O F ABRE, a empresa estará bem regular.
O SR. LENOIR VARO AS- O Sr. disse que, esse setor de São Paulo estava em franca recuperação, quer dizer que antes disso tinha hav~#-o alguma dificuldade?
O SR. LUIZ DE SOUZA -O Conselho soube, atravês de urila ffScalização do BNH, que existiam algumas
operações que não estavam de acordo com a norma do
Banco Nacional de Habitação. Entretanto a resposta da
Diretoria Executiva contestava todas aquelas afirmações. E não houve, em contrapartida,_do _BNQ,_ncnhuma contradição. De maneira que as operações começaram a ter dificuldades no momento em que houve
recessão no sistema _de construção no Pais, mas essas dificuldades ~tavam sendo regularizadas atravês da nova
ge5tão, eram problemas de compromissos com o FUndo
de Liquidez, o FAL, e os compromissos com o BNHjunto-com o FAB o FABRE.
O SR. LENOIR VARGAS- Quer dizer que essa expressão recuperação não se refere a qualquer irregulariedade., mas ao fato da recepção no imobiliário.
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Ao mereado
imobiliário.
O SR. LENOIR VARGAS- E a situação do Banco
de Crédito lnlobiliário pelos balancetes que chegavam
ao seu conhecimento, eram de folga, de aperto ou de
grande dificuldade?
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- De folga. ln·
clusive, no último balanço, houve um resultado positivo
dando ganhos evidente para os acionistas e gratificações
para os Diretores.
O SR. LENOIR VARGAS- Esse resultado a que o
Sr. se refere ê o resultado operacional?
O_SR. LUIZ DE SOUZA VIGNQJ.,.O- Oper~cional.
No nosso entenclimento, do Conselheiro, é operacional.
O SR. LENOIR VARGAS- Não era~ virtude de
correção monetária?
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- A correção
monetária participa, a correção monetária do ativo era
maior que a correção do passivo, mas também participava, nesse resultado, o resultado operacional.
O SR. LENOIR VARGAS- O Sr. não tinha ligação
nã:fUralmente, por que a sua atividade era restrita a esses
dois campos?
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O SR. LUIZ DE SOUZAVIGNbLO- Sr. Senador,
eu pertencia ao Conselho dessas entidades financeiras
por ser membrado Conselho de Administração do Montepio da Família Militar, que era acionista controlador
do Sistema do Sulbrasileiro. Estava exercendo, no momento da intervenção, a atividade de Diretor da Previdência do Montepio, quer dizer, a mlnha atividade diãría
era como Diretor do Montepio.
O SR. LENOIR VARO AS- Especificanierite no que
se refere ao Montepio, o Sr. se recorda de qual a época

em que o Montepio começou a sentir dificuldades no seu
relacionamento com

os pensionistas?

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Não posso
precisar a data para o Sr. Eu estou no Montepio desde a
sua fundação, em 1963, como fundador. A origem do
Montepio, não tenho aqui escrito, mas posso me
lembrar, está na fundção da Cooperativa de Crêditos dos
Professores da Escola Preparatória de Porto Alegre.
Essa cooperativa se transformou em Banco Cooperativo
Brasileiro, e, dentro desse banco, teve-se a idéia de formar uma carteira para atendimento a pensionistas de militares, principalmente. Como não era viável, por lei, a
formação dessa carteira, então se criou um montepio, em
outubro de I 963, para dar essa assistência especificaniente aos militares, posteriormente ê que foi estendida ao
meio civil.
Fui fundador, mas nunca havia exercido atividade_ de
direção no Montepio. Minha atividade de direção no
Montepio começou em 1980, quando fuf convocado,
como Sifplente do Conselho de Administração, para
substituir os efetiv_os e, em 1982 fui corivOcado pela Assembléia de Representantes, que era o órgão qiie elegia
os Diretores e o Conselho, que me elegeu Conselheiro
efetivo. E, a partir dessa data, o Montepio começou a ter
dificuldades com os pensionistas, quando decorria já cerca de 10 anos e começou, através de aliciamentos, em
Porto Alegre, de certos advogados, para se pleitear junto
ao Montepio o que ele prometeu, como forma de propaganda o soldo e coronel, mas, explicftame_nte, o objetivo
era de oferecer como pensão 20 vezes a mensalidade. Obviamente que, no momento em que o pleito de soldo coronel começou a apareCer, a arrecadação não era compatível com esse soldo de coronel, começou-se a ter dificuldade em pagar, mas nunca se deixou de pagar, até hoje, uma pensionista.
O SR. LENOIR VARO AS -

MaS pagara na base...

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Na base daquilo que o Montepio achava que era correto e semento
pagava na base de soldo de Coronel q.uando a Justiça assim determinava.
O SR. LENOIR VARGAS- Na base daquilo que o
Montepio achava que era correto. E qual era esse correto?

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- O correto ê
20 vezes a mensalidade de contribuição do associado.
O SR. LENOIR VARGAS -Na época em que o
contribuinte aposentava?
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Na época em
que falecia. Era pensão de falecimento.. Era uma renda.
O SR. LENOIR VARGAS- E essa continua sendo a
orientação do Montepio?

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO -

Por mês.

O SR. LENOIR VARGAS- Então há um reSultadO
negativo de cerca de 800 milhões, por mês.
E como o Montepio pretende cobrir essa diferença? O
patrimônio que ele tem lhe dá um rendimento correspondente a 800 milhões?

O SR. LUIZ DE SOUZA VJGNOLO- O Montepio
tem reservas técnicas em condições de cobrir na necessidade de seus associados. O Fato da intervenção no Banco- Sulbrasileiro, do qual o Montepio é contribuinte com
60%, porque 60% dos seus recursos são aplicados no
Sulbrasil~iro ...
O SR. LENOIR VARGAS- E o Montepio era acionísta do Sulbrasileiro?

0 SR. LU(Z DE SOUZA VIGNOLO- Era acionista._ Era o Controlador e era possuidor de um volume
muito grande de ações de acionistas.
O SR. LENOIR VARGAS- Como ficou, agora, o
Montepio nessa incorporação feita?
O SR. LUIZ DE SOUZA- As ações foram desapropriadas, não me__rec.o.rdo.com que valor, mas praticamente a zero.
O SR. LENOIR VARGAS- E isso não causa uma
repercussão profundã -no ativo do Montepio?

-o SR. LUIZ DE SOUZA -

Causa sim.

O SR. LENOIR VARGAS- V. S• tem idéia de quanto? 10%, 20%?
O SR. LUIZ SOUZA- Não tenho idéia. Minha ação
era mais na parte de previdência e comunicação social.
Estou lendo aqui um levantamento feito pelo Diretor de
Patrimônio e flinanças do Montepio. Como já tínhamos
conhecimento, estudávamos liminarmente, sem profundidade os problemas do patrimônio e de finanças, poque
havia um setor encarregado destinado especificamente
pãra isso. Minha atividade era voltada mais para o aspecto de atendimento à Previdência e à sócios da entidade.
O SR. LENOIR VARGAS- Gostaria de saber a sua
impressão do trabalho que desenvolv_em os interventores, com _-quem o senhor tem contato. V. S' tem c_ontato
com os interventores?
O SR. LUIZ DE SOUZA- Tenho c_ontato.

O SR. LENOIR VARO AS -O tipo de trabalho por
eles desenvolvido lhe dá impressão de que haverá uma
demora ainda muito grande da intervenção, ou há wna
proximidade da suspensão dessa intervenção? Naturalmente em virtude da disposição de trabalho e etc., se se
estâ caminhando no sentido de logo se levantar a intervenção, ou se está caminhando ainda num período delevantamentos e ainda não se tem wn horizonte da suspensão da intervenção?_
O SR. LUIZ DE SOUZA- Ex•, felizmente, desde a
data da intervenção, a Diretoria Executiva que, por lei,
deveria estar afastada das atividades do Montepio, mas,
por solicitação e compreensão do nosso inter~r;--cón:
tiftuamos a dar atendim~e;--êlãro que a cesponsabilidade, as..diretri
sao do interventor. Sentimos
9..1$-0--int~ do Montepio pretende, quer levantar a

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- A_orien=---- ~sociedadenãosópormerecimento,pordesejodequerer,
tação, de acordo com os ~ssessoresjugg_icos,--seglindo aimas também para poder atender cerca de 70 mil associaguns pronunciamentos dgJ:ribunarâe Justiça do Estado
dos do Montepio,·fora os beneficiâfios ciue ainda estão
e do Rio de~iro--Cãgõra, subjudice, aguardando a deusufruindo as vantagens, que são pagas religiosamente.
<:_l_§g--.do--oSUpremo Tribunal Federal.
De maneira que, por vontade dele, por intermêdio dele,
estão sendo equacionados os problemas. Entretanto, o
O SR. LENOIR VARGAS - õ ""Si~tem----um idéia de
problema maior tem que ser resolvido, se não for ad ter~
qual é a diferença existente entre a atual arrecadação do
I"Qrem, ad horrorem, serâ a pã de cal se, no julgamento
Montepio e os seus dispêndios?
que ·deverá se processar amanhã, o Supremo Tribunal
0 SR; LUIZ DE SOUZA VIGNOLO _Tenho. De
Federa! achar par bem que as pensiortistas--dosplanos·de
pensão de I a 5, que na ocasião do lançamento dos piacabeça não tenho, mas estã anotado aqui. Tenho um denos do Mont.epio, em 1963, pleitearam soldo de coronel,
monstrativo do resultado do mês de janeiro de 1985, an~
devam ganhar essa pretensão. O Montepio não terã retes da intervenção; o resultado do _mê!' ê negatiVo, na Oi-cursos para poder pagar, e não teria condições de pagar
dem de Cr$ 794.876.000,00 migativos.
nem se o-BanCo estivesse em condições de ser negociado,
O SR. LENOIR VARGAS ::...._ Isso por mês, ou ·por
p-orque o-volume será de tal forma quenãohaverápossíano?
bilidade de pagamento desta pretensão.
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O Montepio começou com uma mensalidade de Cr$
5,00; depois passou para Cr$ 10,00, e foi aumentando
gradativamente. Houve uma época em que o Montepio
pretendeu aumentar essa mensalidade, mas o nómero de
desistências era tão grande que resolvemos não aumentar porque, se temos cerca de 30% dos associados nos
planos de l a 5, que são os planos chamados "soldo de
coronel", 30% são de quadro extinto, são associados que
não tem condições de acompanhar o aumento normal de
mensalidade. O mais grave de tudo é que esses associados que estão pagando dez cruzeiros, vinte cruzeiros por
mês, infelizmente vão à Justiça e, por um erro têcnico_do
Montepio de comunicação com o associado a respeito de
se-ele pretendiii ou não acompanhar o reajustamento de
mensalidade, estabelecendo que o associado que não respondesse automaticamente estaria_ em quadro extinto,
morrendo O associado a família recorre à justiça e, com
pagamentos de mensalidades de Cr$ 10,00, pretende obter e conssegue,_ !Jl tiitas vezes, o correspondente ao soldo
de cOJ;oneL Quer dizer, isso contraria totalmente o espírito da 'Constituição que, parece-me, prevê que a previdência deve ser compatível com aquilo que se paga. Hoje a
mensalidade do Montepio é baixíssima e a pretensão é
acompanhar o soldo de coronel.

O SR·. LERNOIR VBARGAS-'- Qaul é a medida de
mensalidade nesses !anos a que V. Ext se refere nos planosdela5?
O SR. LUIZDESOUZA --Estou com a tabela aqui.
Atualmente esta tabela vai de julho de 1985 a junho de
1986 - nos planos V e VI a média ê da ordem de CrS
-33.220; nos planos 1 e II, CrS 8.305,00; III e IV, CrS
16.6 IO. Então, os planos mais altos, os V e VI, são CrS
33.220, pretendendo, mediante essa contribuição, receber soldo de coroneL
Esta tabela vai de julho de 1985 a junho de 1986 e não
é reajustada neste período; o reajuste é anual e os benefícios são calculados pelo pagamento de um ano atrás,
para que, do período atual da mensalidade seja formado
o bolo para poder pagar os beneficies. Quer dizer que o
pagamento da mensalidade, vinte vezes, vinte e quatro
vezes, dezesseis vezes, cai sobre a mensalidade de um ano
atrás, porque durante o decorrer do período da tabela
nova ê que deve ser formado o bolo que depois serã repartido entre os beneficiários.
O SR. LENOIR VARGAS - Tem V. S' lembrança
de qual é a maior pensãO que o Montepio está pagando
realmente e qual é a menor, em valores em cruzeiros? Ele
tem várias centenas de pensionistas, atualmente?

O SR. LUIZ DE SOUZA -Tem·.
O SR. LENOIR VARGAS - Tem V. S• uma idéia
daquele que recebe mais e daquele que recebe menos?
O SR. LUIZ DE SOUZA pensões judiciais. não ê?

Não considerando as

O SR. LENOIR VARGAS --Não. Excluídas essas
__

pens~.

·o SR. LUJ.t DE sOüZA -O que recebe menos, recebe 26 :'_?i Le 90<fCruzeiros, o que recebe mais, recebe J01
mjl e 600 cruzeiros. Porque essa pensão é calculada sobre
õs pagamentos efe~uados a partir de antes de julho de
1985.
O SR. LENOIR VARO AS -

Um ano antes?

O SR. LUIZ DE SOUZA- Um ano antes.
O SR. LEONIR VARGAS Presidente.

Estou satisfeito, Sr.

O SR. PRESDENTE (Alcides Saldanha) -Antes de
o companheiro Relator fazer as suas perguntas, como as
minhas são mais rápidas, eu as farei primeiro:
Dr. LuizSouza, pelo que entendemos, V. S" usou a expr-essão que, ao buscar clientes para o plano, o Montepio
acenava com o pagamento .do soldo~--mas-pretendia pa~
gar 20 vezes a mensalidade que fora paga? É isso.

0 SR. LUIZ DE SOUZA- Isso é o que consta do regulamento. E, mais uma coisa Ex', é que o soldo da proposta de 1963 não é o soldo atual. São palavras homônimas, mas de significado diferentes poíque, quando foi
feito o cálCulo sobre o s_oldo, o soldo era parte dos vencí.mentos dos militares. Quer dizer, a base dos vencimentos
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dos militares é a palavra vencimento, o soldo era 2/3 do
vencimento, com a transformação Posterior dos venci~
mentos dos militares, o soldo passou a ser a parte bâsica
dos vencimentos. De maneira que a palavra continuou
existindo, mas o significado era outro, em outras pro~
porções. Quando foi lançado, dizer soldo ou 20 vezes
correspondia à mesma coisa. Tanto fazia dizer 20 vezes
como o soldo dos militares, isso queria dizer a mesma
coisa, mas os agentes de propaganda acharam mais con~
veniente lançar mão das palavras soldo dos militares,
que exerciam maior penetração no público.
O SR. PRESIDENTE(Alcídes Saldanha)- Quando
foi modificado? Diss_e, V. s~ que constava do contrato
isso o cliente vinha aderir ao contrato do Montepio, vendo que iria receber um soldo de coronel que, na época de
1963, era diferente do de agora. Quando houve modificação no soldo do_coronel, algum dos advogados do
Montepio jlidiciã.lmente ingressou cm termos de diferenciação, para ressalvar a cláusula contratual?
O SR. LUIZ DE SOUZA- Não, por uma razão muito simples, é que, em 1966, jâ houve uma assembléia geral no Montepio eliminando-se a palavra .. soldo" does~
tatuto. Foi modificado, de Estatuto 1 passou para Esta~
tuto 2, e do Estatuto 2 já não constava mai_s ·~soldo de
coronel". Então, houve uma assembléia em que foi aprovada essa modificação. A nossa crinceitilação é que consideramos a sociedade como o acordo feito entre o Montepio e o sócio, como umjato sodet.ário e não como um
contrato de seguro. E sendo o societário, então o que
prevalecia na sociedade era o estatuto. Ainda mais, todo
o associado. quando preenchia a proposta, declarava
que aceitava como JUstaS todas as alterações que fossem
introduzidas, por si e por seus beneficiários. Quer dizer,
o Montepio nunca tentolt enganar o associado, apenas
no momento em que o atuário houve por bem declarar
que o plano seria inviâvel com aquelas mensalidades,
que não haveria recursos suficientes para pagar, então se
julgou, através de uma assemblêia, a primeira assembléia
de representantes, que era wn órgão intennediãrio entre
o Conselho de Administração e a Assembléia Geral, fazer modificações necessárias. Posteriormente, através de
uma assembléia geral, que ratificou essas ·decisões, o as~
saciado não reclamou, tanto não reclamou que continuou pagando a mesma mensalidade baixa, nunca reiovindicou aumento de mensalidade.
Tenho aqui umas cartas a esse respeito, em quC-o Conselho de Administração do Montc:pio houve por bem
consultar a todos os associados dos planos de 1 a 5, os
chamados planos de "soldo de coronel", em que expunha as modificações introduzidas nos venctmentos dos
militares e perguntava aos associados se eles queriam
transformar os seus planos acompanhando os reajustes.
O Montepio acordaria i::m pagar um soldo, não o soldo
de coronel, mas em moeda equivalente ao soldo de coronel, como ORTN, se desejassem assumir, se quisessem
passar do plano de I a 5 para esse no:vo plano, claro, evi~
cientemente, desde que se formasse um bolo necessário
para que isso fosse 'pago. Eu não tenho os dados do levantamento, mas num universo. nos planos de I a 5, cer~
ca de 3 mil e poucos associados, aperias 2· rcspénl.Cieram
que queriam, os _outros disseram que não se interessa~
vam. Numa hora de falecimento esse pensionista pede
pensão.
O SR. PRESIDENTE (Aicides Saldanha) --M•s. o
termo ..soldo de coronel" constava do contrato inicial?
O SR. LUIZ DE SOUZA -

Constava do estatuto.

O SR. PRESIDENTE - (Aicídes Saldanha) - E o
Montepio continuou recebendo essas mensalidades bai~
xas depois que já tinha esse problema, quer dizer, o pes~
soal continuou,pagando e o Montepio recebendo?
O SR. LUIZ DE SOUZA- Continuou.- O Montepio
não pode recusar. Inclusive hã mensalidades que não pa~
gam nem as despesas administrativas, o custo de lança~
mentos em carnês, há mensalidades de 3 cruzeiros· ii.ilda,
são associados que não tinham coRdições de acampa~
nhar o reajustamento normal. O que lamentamos é que,
depois, os beneficiários, perante a Ju.stiça, por-uma falha
administrativa do Montcpio, alegam que o seu esposo,
que faleceu, não tinha recebido aviso nenhum e nunca
declarou que não desejava acompanhar o reajustamento.
mas continuavam pagando os 3 cr~zciros.

O SR._ PRESIDENTE (Alcides Saldanha) Montepio recebendo?

E o

O SR. LUIZ SOUZA- E o Montepio obrigado a re-ceber.
O SR. PRESIDENTE {Alcides Saldanha)- O obrigado é relativa, no caso.
Mas, vamos passar ao Sulbrasileiro, o Montepio é
apenas uma faceta desse problema todo, Dr. Luiz Souza.
o--_s_r. trabalhava com o crédito imobiliãrio, o que já sabemos, até por relatório do Banc_o Central, que tudo estava certo, não é? Durante ainda aquela luta da criação
do Meridional jã tínhamos em mãos esse documento.
Mas, na verdade, V. S• é um homem que, exatamente
por trabalhar junto ao Banco de Investimentos, junto ao
Crédito Imobiliãrio Sulbrasileiro, pode ter algumas ideias que venham auxiliar esta Comissão de Inquérito a
chegar a um dos seus pontos.
Tivemos aqui, só para-seu esclarecimento, dois grupos
distintos de pessoas. Ouvimos _o pessoal que era do Ban~
co Central na época, e que hoje continua ainda em altos
postos da República, em termos de finanças, o Dr. Luiz
Miranda, o Dr. lran Siqueira, o Dr. Nelson da Matta, a
respeito do problema Sulbrasileiro. E esses três depoentes tiveram uma tónica, declararam que o problema do
Sulbrasileiro fora criado pela atuação específica de Dire~
tores do Sulbrasileiro, incompetência, rilã gestão e até
com sugestões, algumas mais fortes, a respeito da
atuação dos diretores. Depois também ouvimos o Dr.
Pastore, que foi o Presidente do Banco Central no Governo passado. E ouvimos também um outro grupo de
pessoas, entre eles o Dr. Luiz Carched, o Coronel Hélio
Prates, que atribuíram todo o problema do_ Sulbrasileiro,
que é fato notório, não tem por que se disc_utir, houve
um problema à atuação do Banco Central, chegando a
dizer que, se o Banco Central tivesse apartado determinada quantia, em determinado momento, não teria havido o problema do Banco.
O Sr. que é um homem que estava lã na frente, que
acompanhou, de qualquer maneira, mais perto do que o
comando de mortais que está aqui, poderia nos dizer a
respeito do problema do Banco Sulbrasileiro no Rio
Grande do Sul, o que houve realmente que chegamos
onde tivemos que c:hegar?
0--SR. LUIZ SOUZA - Não vou me furtar de responder, apenas vou me colocar na minha posição: Eu era
Conselheiro do Banco de Investimentos, e o Banco de
Investimentos é uma subsidiária do Banco Comercial.
Obviamente algumas decisões do Banco Comercial eram
levadas ao Conselho de AdministraçãO do Montepio da
Família Militar, mas eram levadasjâ sob a forma de decisão, jâ decidido, porque o Montepio era o controlador,
mas ele era controlador através dos seus representantes
no Banco Comercial, O Conselho nãO q-uestionava as figuras dos seus representantes no Banco. O Montepio
não questionava a figura dos seus representantes, porque
hipotecava confiança na decisão dos seus homens do
Banco Comercial. Não recebíamos relatório algum do
Banco Comercial, recebíamos apenas conhecimentos dos
balanços e balancetes. Pelos balanços, sabíamos de algumas dificuldades, mas sabiam os também que não era só
essa organização que tinha dificuldades, outras também
tinham e estavam em busca de soluções. Nós sabíamos
também que o Presidente do Conselho do Montepio, que
era o Presidente do Banco Comercial, estava em busca
de uma_soluçãot mas sempre a intenção era de preservar
porque, se o Montepio tinha 60% da suas reservas depositadas no Banco Comerciai, ele tinha que preservar o
Montepio da Família Militar. Então, todas as negociações visavam implicitamente a preservação do Monte~
pio, de tal maneira que ele pudesse garantir os benefícios
de seQs associados e pensionistas até o fim de suas vidas.
De maneira que, de acordo com a informação que te~
nho do Banco, para mim foi uma surpresa a intervenção.
Acabci de afirmar a V. Ex• que os Conse1heiros tinham
como certas e regulares porque, no momento em que se
tivesse o conhecimento de qualquer irregularidade e não
se tomasse as providências, estaria errado, porque cabia
a ele nomear e demitir os Diretores. Se os diretores não
foram demitidos foi porque as informações que tínhamos, atr?Vés de assessorias interna e externa, eram de
que o encaminhamento que se processava dentro do
Banco de Investimento estava normal.

Maio de 1986"

O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha)- O Montepio, cóino Controlador, V. s~ disse que tinha as ínfor~
mações através das pessoas que representavam, digamos
assim, o Montepio no Conselho do Banco, uma delas era
o Coronel Hélio Prates da Silveira?
O SR. LUI.Z SOUZA- Ele era o Presidente do Montepio, do Banco e junto do Conselho da Administração
tinham alguns outros representantes do Montepio.
O SR. PRESIDENTE (Acides Saldanha) - E nunca
trouxe ao conhecimento do Srs., como membros da Direteria do_ órgão, controlador, da entidade controladora,
que tinha havido problema com Diretores do Sulbrasileiro em relação ao· Banco Central?
_ O SR. LUIZ SOUZA não tomei conhecimento.

Não. Eu, particularmente,

O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha)- O COron-el Hélio nunca trouxe ao conhecimento, nas reuniões?
O SR. LUIZ SOUZA- Não. Eu não tomei conhecimento, só através da imprensa.
O SR. LENOIR VARGAS- Sr. Presidente, pCço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOIR VARGAS - Respondendo a uma
pergunta do Senador, o Sr. tem possibilidade de nos di~
zer o volume de reservas, em dinheiro, que o Montepio
tinha depositado no Banco Sulbrasileiro na ocasião da
intervenção?
O SR. LUIZ SOUZA - Não tenho muita certeza,
mas tenho certeza do seguinte: na nossa gestão, comecei
como Diretor de Previdência, em maio de 1983, terminou e terminou a intervenção em 14 de fevereiro de 1985,
não chegou a dois anos, o Diretor Financeiro estava em
dia com os pagamentos, inclusive os de pecúlio de retirada, que foi uma forma de podermos abreviar o número
de associados np plano de I a 5, quer dizer, para futuras
reclamações na Justiça, oferecfamos pecúlio de retirada
para os associados, embora no regulamento do plano
não constasse essa figura de pecúlio de retirada. Naquela
ocasião parece que tinha cerca de 2 bilhões e meio, em
dinheiro, para poder suportar ainda as investidas de pensões judiciais e os compromissos dia a dia no Montepio.
O SR. LENOIR VARGAS -

Esse vai ...

O SR. LUIZ SOUZA - Isso foi entregue nesta ordem, não tenho certeza, posso ter errado. Nós deixamos
na Interventoria.
O SR. LENOIR VARO AS --0 Montepio vai receber
na forma como,o Meridional estabelecer?
O SR. LUIZ SOUZA- Não sei. Isso foi conseqUência não de receitàs de associados, que eram insignificantes, não suportavam os encargos do Montepio, mas
usando da reserva que o dinheiro dos associados permi~
tiu fosse feito durante os anos todos. Foram vendendo
para poder cumprir seus compromissos, mas preservan~
do sempre a reserva técnica para o futuro dos asSociados
e beneficiários.O SR. LENOIR VARGAS também estava no Sulbrasileiro?

Essa reserva técnica

O SR. LUIZ SOUZA- Não. Isso em imóveis, porque as ações não estavam garantidas pela SUSEP ainda.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Qual é a formação profissional de V. S•?
O SR. LUIZ SOUZA- A minha origem é militar. Tirei o curso da Academia Militar em 1945, e posteriormente em 1961, me formei em arquitetura, na Faculdade
de Arquitetura de Porto Alegre, Rio .Grande do Sul.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O Sr. nos informava que o critério de cãlculos feito para a pensão era
a gar.intia- de que o contribuinte, o segurado, haveria de
receber, ele não, os seus dependentes, em face da sua
morte, um valor de beneficio da ordem de 20 vezes a con~
tribuição. Seria essa a idéia e Que isso, no morilento da
venda do programa correspondia ao soldo de coronel e
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que hoje, por força das mudanças no sistema de remune-

ração dos militares, corresponde a 2/3?
O SR. LUIZ SOUZA - Não, não foi isso que disse.
Eu disse o seguinte, que na ocasião o soldo'de militar
corresponde a 2/3 dos vencimentos de militares. Quer dizer, não era a parte bãsica do vencimento. Atualmente o
soldo ê a parte bãsica do vencimento.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Hoje corresponde a IOO%?

O SR. LUIZ SOUZA -

Quase iÕO%

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) soldo do coronel, hoje?

Quanto é o

O SR. LUIZSOUZA --Sr.Senador, V. Ex~ me apertou, mas deve ser, não tenho a tabela, mas deve ser na ordem de ums 3 milhões de cru~eiros.
O SR. RELATOR (Carlos Chiareiii) disso são 2 milhões?
O SR. LUIZ SOUZA -

Então, 2/3

É.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Bem, se a
maior prestação é da ordem de 33 mil cruzeiros por -mês,
vinte vezes multiplicado por isso dá 660, Vinte veZes a
contribuição do valor atualizado. Se, mesmo na interpre~
tação dos 2/3, o valor é 2 m"ilhões, hã uma defasagem
que nos chega a praticamente um terço,jâ no conceito da
própria interpretação à luz· do critério dos 2/3.
O SR. LUIZ DE SOUZA-- Mas, V. ~x• estâ u_sando
2/3 do soldo, mas o soldo que, na -ocasião, seria 2/3 de

retirando ou entrando em quadro extinto, por não terem
condições de acompanhar os reajustamento, então, houve por bem a maioria, através de uma assemblêia geral,
concordar de eliminar a figura de soldo de coronel, estabelecer como prevalência a proporção de I para 20. Esse
é o questionamento, se o Supremo achar que ficam sendo e;n_terrado, o Montepio vai ter que pagar, não sei como, a extinção ou o soldo de coropel. ·
- _Q_raciocínio de V. Ex~ está êõr!eto partindo do pressuposto de que é contrato de seguro, mas, no Montepio,
nós achamos que não é um contrato de seguro, porque ê,
uma sociedade sem carâter lucrativo, que procurava co~
lher os resultados de uma contribuição, para poder distribuir. Se essa contribuição não permite a distribuição
do cálculo atuarial, vamos começar a reduzir. Há uma
coisa muito interessáÍJte, o número de associados de
Montepio com soldo como renda, como pensão é muito
pequeno, é minoria, o que prevalece no Mantepio são os
outros planos financeiros, na ordem de 40 mil contra 15
mil de associa_dos ..Nossa preocupação é pagar aquilo
para o qual o associado contribuiu. Se se raciocinar
como contrato de s_eguro, realmente o seu raciocínio es. tará correto, mas nós partimos do contrário, Ex', partimos de que _o associado podia recusar entrar na socieda~
de. desd:_~ue a contribuição não fosse compatível.
O SR. CARLOS CHIARELLI -A primeíra cjuestão
fundamentai que o Sr. opõe ao raciocínio de V. S•eaminha função aqui não é de contestar, é de ouvi-lo, é de
inquiri-lo, é ~e que, o Montepio da FamíJia Militar está
---sujeito a que órgã"o em termos de controle, fiscâlização e
na· final de contas, normatiz.açào? Qual ê esse órgã~? __
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- É a SUSE-

2/3.

PE.

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli)- Ainc;la assim,
2/3 de 2/3 daria 1 milhão e 400. Isso é que não consegui
entender a onde é que consegue empatar com o critério
básico estabelecido a priori, só para que possamo~ raciocinar porque, se é 2/3 do global, dâ 2 milhões e o yalor
20 vezes a contribuição dâ 660, se é 2(3 de 2/3 dâ 1 e 400
e o valor básico é 660. Deixando de lado a equalização,
fazendo o critério da proporcionalidade.

O SR. CARLOS CHIARELLI- E" SUSEPE não é
Superintendência· de Seguros PrivadOs? Então, a própria
estrutura .administrativa e a própria sistemâtiva legal,
no:s-mostram que, a nível de conceitl,L1ção básica, da organização jiü-ldTCa, ·o Montepio está enquadrado pela lei
sob a jurisdição da Superintendência de Seguros Pdva~
dos, o que dã a induzir, pelo menos é uma indução, é que
se pense que o sistema é de seguros, e o sistema de seguros está baseado no contrato de seguro.

O SR. LUIZSOUZA- Mas, tem um detalhe, Sr. Se~
nadar, de que as mensalidades, em contrapartida, seriam
I/20 do soldo de coronel.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Aí é uma
questão dificil, realmente, de ser entendida e é isso que
temos que tentar elucidar aqui.
Primeiro. se contratualmente o tomador do seguro recebeu uina informação oficial e até mesmo uma comprovação documental de que, à mectida em que contraísse
esse acordo, esse ajuste de seguro privado, teria direito a
um determinado elemento referenciai, que era o seguro,
a mudança do critério fica um pouco dificii de ser entendida.
Segundo, se a mudança do critériO impliCaria em un1a
corr-eção do valor da oontribuição e, se ela não ocorreu,
isto é, se a contribuição hoje está na ordem de 33 cruzeiros ou 33 mil cruzeiro, a mais alta, são 3 níveis, S,míl e
200, 16 e 33. Mas ela deveria Corresponder a 1/20 do valor do soldo e o valor do soldo é 3 milhões, então, 1/20
são ISO mil. O que fez o gestor do sistema, que não atualizou? Quer dizer, duas falhas ao mesmo tempo. Uma falha porque alterou unilateralmente um contra, estabelecendo uma proposta que foi aceita em um contrato que
se possa dizer até de adesão, prometendo a viabilidade
do soldo que é X e que se está pagando muito aquém disso. A outra é que, tendo direito de fazer a correção do
valor da contribuição e não tendo feito~ A -qUe se atribui
essa situação de desajuste bãsico entre o sistema da receita e de despesa, entre o sistema de contribuição e benefício?

O SR. LU!Z SOUZA - Está v. Ex• prelimU,ann_"'lte,
admitindo que houve um acordo de seguro e o Montepio
não considera como acordo de seguro, considera como
societário, dependendo de estatuto, porque o associado
declarou que aceitava as modificações, aí é que há divergência. R~almente, se for se considerar como seguro, tem
que haver'um acordo entre as partes, mas se é considei:ado como societário, o que prevalece é que o reger o estatuto. Os estatutos foram alterados por contingência, na
ocasião, do grande número de associados que estavam se

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Mas, hoje
em dia, existe uma lei de previdência privada exclusiva,
não é?
O SR. CARLOS CHIARELLI --sim, mas o órgão
que subordina é a SUSEPE.
Em s_egundo lugar, a figura Montepio, não é uma figura tipicamente de seguro?

OSR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Não. É uma
sociedade estatutária que distribui o bolo que se forma, e
por isso existe o cãlculo- atuarial.
_O SR. CARLOS CHIARELLI porque é seguro.

Cálculo, atuarial

o-SR. LUIZ DE SOUZA VIGNbLO- Não, porque
em fatos de idade, é fundamental no seguro.

el~~__E_ase~

O SR._ RELATOR (Carlos Chiarelli) - Essa é a minha indagação, não importa a minha opinião, o que importa é minha argUição e a sua opinião. A pergunta objetiva é essa; Para o Sr., o Montepio não é uma figura de
seguro, não é uma instituição de seguro?

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Não é não
Sr.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Segunda pergunta: o fato de estar regulado, disciplinado e fiscaJizado
pela SUSEPE também não quer dizer que os planos de
benefícios o caracterizem como planos de seguro?
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO -

Não, Ex•

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Inclusive o
fato de ter havido um contrato inicia] onde a própria
parte proponente estabelecia como critério referencial
em termos de possibilidade futura de ganhos, implementados os sistema de contribuição, fosse um soldo de coronel ou ma_rechal, isso não importa, o fato de se ter partido desse sistema contratual, no seu modo de entender,
uma assembléia geral da entidade tinha direito de alterar
as regras?
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O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Sim.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Portanto, a
sorte do Montepio está dependendo desse tipo de concc:ituação, desse tipo de interpretação jurídica. Se for entendido como um seguro, no Supremo Tribunal, a viabilida~
de de pagamento inexiste?

'o

SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Sim, Sr.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E inclusive
não tem condições de responder, nos termos e moldes
dessa equiparação, a critêrio de soldo de marechal e etc.?
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO -Não Sr.
Mesmo que tivesse em situação normal com o ba,nco em
vigência.

O SR. RELATOR (Carlos Chiareiii) -O fato àe haver essa situação de dificuldade flagrante do Montepio,
partindo do principio dessaconceituação ou desse entendimento que, para o Sr. não é o mais adequado, mas que
é defendido por muitos interessados e que estA em pauta
como uma lide ju_dicial, essa situação trouxe conseqUências para a sorte do Sistema Sulbrãsiieiro? O fato de ser o
Montepio o controlador e de ser ele, digamos, o carrochefe de todo o sist-ema Sulbrasileiro, e de estar passando
por essa turbulênci.a decorrente desses critérios, que o Sr.
mesmo reconhece que foram mal lançados na ocasíão da
venda inicial que Cáiisaram todas essas dificuldades, divergências, porque ás pessoas interpretaram de um molR
de, de outro e etc., isso teve conseqüências para o Sulbrasileiro ou isso se esgotou no Montepio, e não tem nada a
ver com o Sulbrasileiro?

e

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO não.

Acho que

O SR. RELATOR (CarlosChiarelli)- A dificuldade
do Sulbrasileiro se deve a que, então?
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Não sei se a
um problema gerenCial, administrativo, não sei.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O Sr. reconhece que o Sulbrasileiro, nas vésperas da decretação da intervenção, estava passando por momentos de sêrias dificuldades?

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Creio que es- tava, porque inclusive estavam tentando negociá-lo, o
objetivo do Presidente era negociá-lo.
O SR, CARLOS CillARELLI- E quais eram as razões que determinaram éssas dificuldades?

O SR. LU!,Z DE SOUZA VIGNOLO- O que nós
sabíamos, de lá, eram financiamentos cujos retornos estavam sendo dificeis, inclusive da Central-Sul, do Grupo
ATALLA, uns 5 ou 6 financiamentos cujos retornos estavam díficeis. Inclusive, por causa da Central-Sul, hOuve um problema de demora na publicação de balanço.
Em razão disso, teve-se que acionar o Banco, para poder
preservar o Montepio.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não havia ne~
nhum problema com relação àquelas negociaçõ~ estabelecidas com o chamado grupo de empresários do Rio
Grande do Sul? As .operações eram tranqUilas, normais e
reriCbs-as? O SR. LUIZ DE SOUZA VlGNOLO- Isso não teve
o conhecimento do Montepio.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) :- Não. Não
teve o conhecimento do Montepio, mas estou lhe perguntando sobre o Sul brasileiro. O Sr. disse que o Montepio não tinha nada a ver, que a situação do Montepio,
digamos boa ou mã, não o comunicava com o Sulbrasileiro, não é?
·

O SR. LUfZ DE SOUZA VIGNOLO- Não, Sr.
O-SR. CARLOS- CHIARELLI- Mas, o Sr. reconhece _que o Sulbrasileiroestava numa situação de dificuldades, e atribui essa dificuldades a negócios referentes à
~rttr_.al-Sul e etc. Mas, além disso, o Sulbrasileiro não
estavã~ através de companhias de participação e uma
série de íritermedlações, tendo relações muito intensas de
natureza_ fmanceira e comercial com um grupo chamado
grupo de empresáriOs?
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O SR. LUIZ DE SOUZA VIG NÓLO---'-~ Quais são os
grupos de empresários que V. Ex' chama?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Eles foram

como tal batiza:dos pelos dirigentes do Sulbrasileiro, tanto pelo Presidente como pelo Diretor que aquí eSteve,
Dr. Carchedi.

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- O Dr. Carchedi era o Presidente de uma empresa chamada CPP...

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não, o grupo
que negociava, eram TITTON, Guerino-e etc.-

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Eles são íntégrantes da Companhia Província de Participações, que
era associada do Mo ntepio para a construção do
SBPAR.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Esse grupo

não teria negóciOS- especiais?

O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO- Não posso
informar a V. EXio ·porQue esses negóciOs eram negócios
entre executivos. Provavelmente, se houvessem esses ne-

gócios, eles eram realizados pela Diretoria Executiva do
Banco.
,
O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli)- O Sr. não tem
conhecimento?
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO -Não; Ex•.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- As auditorias
na rede de agências do Banco eram nonnais, em períodos, comuns usuais e operacionais, como costumam e
devem ser?
O SR. l. UlZ-DE SOUZA VIGNO LO - Provavelmente devem ter sido, porque são questões implícitas no
próprio Banco, que iam para o Coriselho de Administração do Banco. Se houvesse alguma coisa de relevância
provavelmente iria buscar o suporte do Montepio, mas
nunca no meu conhecimento, foi buscar suportri do
Montepio para essas decisões de âmhitô comercial, nada
disso.
- -----

0 SR. RE LTOR (Carlos Chiarelli) - No seu modo di
entender, o Banco não conseguiu sobreviver porque lhe
faltou apoio público· ou 'porque, na verdade, ele não tinha viabilidade mais'?
O SR. LUIZ SOUZA VIGNOLO -Apoio público,
desconheço, acho que o Banco era bem conceituado
publicamente.
O SR. RELATOR (Cario• Chiare!li) -Não, público
oficial.
O SR. LUIZ DE SOUZA VIGNOLO - Eu vou ter
que dizer calcado em informações de imprensa terceiros, eu não tenho conhecimento desses detalhes. Eu soube, posteriormente, e vou declarar o_ que foi díto aqui,
que não houve apoio público, mas que eu soubesse, na
ocasião, não.
Sr. Presidente, posso fazer só um c0mentãr1ó a·resj:,Cà:.
to desse assunt9__~~rdado P<?lO ilustre Senad()r Carlos
Cbtarelli? Eu tenho um voto, aqui, da Segunda Turma
do Supremo Tribu-riaf Federal a respeito desse questionamento do seguro ou de multa ou de sociedade do Montepio, é o voto-do-sr~-Miilístro Aldir Passarinho. Vou ler
na íntegra, para não esquecer de nenhuma palavra:

e

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N• 94.753
RIO GRANDE.DO SUL
~
VOTO PRELIMINAR
O .Senhor Ministro Aldir Passarinho: - Sr. Presiden~
te, o voto excelente do eminente Ministro Relator_ e a
magnífica defesa do recorrido, oferecida pelo seu nobre
advogado, o Sr. Ministro PauloTáv-or·a, mostram a· Completa inexistência de direit_o adquirido a amparar apretensão ajuizada. Salientou, ainda, o Eulto adVogado, da
tribuna, que tudo se assenta, na verdade, na compreensão de que são inafastávC:is os prinCípíos atuariaTs nO
proporcionamento 'dos benefícios, sob pena do próprio
sistema previdenciário nãó poder subsistir.
-

E não é por outra razão que a Co-nStituiÇão Federal,
ao dispor sobre os-direitos fundamentais dos trabalhadores, ao lhes assegura os benfícios da Previdência Social
(Art. 165. XVI), estabeleceu, de modo expresso, a necessidade de fonte de custeio correspondente, para o proporcionamento de assistência ou benefício compreendi:.
dos na Previdência Social, seja para sua criação, majoração ou extensão. E exatamente por não ter sido cumprida com rigor a norma constitucional é que a situação
da Previdência Social estatal atravessa as dificuldades
que sabemos. E, se isso ocorre no âmbito da previdência
social do Estado, no tocante à previdência privada o cui~
dado há de ser ainda maior, pela impossibilidade de obtenç~o de fontes outras de custeio que não sejam aquelas
decorrentes das próprias contribuições dos filiados e de
suas aplicações.
No caso dos autos, a simples diferença da contribuição, ·que deveria corresponder à pensão nos níveis
pretendidos pelo autor, mostra, a toda evidência, a impossibilidade do atendimento da postulação. Ademais,
houve, ainda, a aceitação· da alteração pelo segurado,
não podendo, portanto, sua família pleitear a pensão em
valores não correspondentes aos pagamentos efetuados.
Não é de se esquecer, a par disso, que as modificações
introduzidas nos planos do Montepio da Famflia Militar, pelo que é lícito concluir, decorreram pl-iriCipalmente
de os aumentos atribuídos aos militares das Forças Armadas terem sido em valores superiores àqueles que deviam corresponder às prestações em favor do Montepio,
daí gerando o desequilíbrio que a entidade procurou corrigir em favor de sua própria-sobrevivência e, portanto,
em beneficio de todos os filiados.
Não há entidade dessa natrureza que possa subsistir
sem que haja, dentro dos estritos cálculos atuariais, a
correspondência entre a Receita e a Despesa. E tal imposSibilidade a todos trará dano irreparável; inclusive,
portanto, aos própios autores da demanda.
Pelo exposto, e endossando as jurídicas rai:ões expostas no voto do ilustre Relator e na segura defesa do recorrido, não conheço recurso.
E.-o- meu voto.
Quer _dizer, temos um respald_o de alguma autoridade_
jurídica para ter feito, naquela ocasião, em 1966, já prenunciando uma dificuldade, a modificação, por Assembléia Geral, dos estatutos, deixando de vincular os
berieffcios dos seus associados ao soldo de coronel, e ficando exclusivamente como constava do próprio estatuto a proporcionalidade de 20 vezes a mensalidade.
OSR. LENOIR VARGAS-Nessaqilestãodamen.salidade, o Sr. pode me dizer, chegamos ao mínimo e ao
máxim<? da contribuição e agora, além _disso, o Montepio criou alg1:1ma outra taxa para ser cobra.dajunto com
a mensalidade? E qual seria o valor'?
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faz um cálculo atuarial e estabelece, em função também do nível e de idade do associado, um valor a ser corrigido
e que é acrescido na mensalidade. Isso pode aumentar e,
conforme o tempo, pode ser reduzido ou elimínado da
mensalidade.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Só faria um
comentário, não é pergunta, é que eu acho que a argumentação ex:pendida aqui, a meu juízo, pelo menos, é extremamente diffcil de sustentar a posição do depoente,
porque "o cá1culo atuaria- diz o voto- é indispensável para o sistema prevídenciário poder subsistir". É exatamente isso, essa é a maior proVa de que se trata rigorosamente de um sistema previdenciârio e sistema previdenciãrio é aquele que se baseia juridicamente no princípio do contrato de seguro. O Sistema previdenciário é
tradução literal, técnica e jurídica do seguro social, que é
baseado no contrato jurídico inicial do Direito Civil de
Seguro Privado, que depois se tornou, ou coletivo através do seguro privado profissional, ou o seguro previdenciário, que é impositivo. Então, o princípio do cálculo atuarial é exatamente quem caracteriza, quem assegura que esse sistema é um sistema de seguro. Essa é que é a
grande questão. O argumento, na exposíção básíCa, mostra que o sistema do Montepio é um sistema de seguro e,
aliás, a considerãÇão final, quando diz que se cria um
ajuste técnico regulado pela Lei de Previdência Privada,
most_ra __que novamente nós estamos no campo da previdência. Previdência é seguro.

O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha) - Queria
perguntar se o depoente queria deixar o voto? Ele é do
Tribunal Federal Militar?
O SR. LUIZ SOUZA- Não. E do Supremo Tribunal. Foi um dos processos lá no Tribunal em que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não tomou conhecimento do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha) - Apenas
uma pergunta já, antes de encerrarmos e agradecermos a
participação de V. S•: essa Assembléia Geral que modificou o-plano- não vou usar a palavra seguro, não vamos entrar nisso - foi em 1966, 3 anos depois do infcio
dos trabalhos do Montepio. Então, _a pergunta é essa: a
partir de 1966, em que essa Assembléia resolveu modificar os acertos, não seria Seguro, feitos entre pessoas que
receberiam X por cento de volta, depois de tantas contribuições, não se falou mais em soldo de Coronel ou continuam falando?
O SR. LUIZ SOUZA- Não se falou mais em soldo
de coronel.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha) - Agora,
uma outra pergunta: quantos dos atuais clientes, cerca
de 70 mil, segundo entendi, entraram antes dessa Assembléia Geral e quantos entraram depois?

O SR. LUIZ SOUZA - Cobrou o- chairiado ajuste
têcnico, de acordo com a nova Lei de Previdência Privada. A lei, quando foi instituída, estabeleceu que toda entidade_ que, através de cálculo atuarial, encontrasse Ul'):la
divergência entre a arrecadação e o que tinha que pagar,
poderia, com a aprovação da Superintendência de Seguros Privados, acrescentar na mensalidade uma ajustes
técnico. Isso em função do cãlculo atuário, que a SUSEPE acolhe corno vá1ido.

O SR. LUIZ SOUZA- Agora o Sr. me apertou. Esse
plano foi extinto, não foi vendido, atê hoje está bloqueado, se encontra bloqueado pela Superintendência de Seguro Privado, aliás, praticamente todos os planos antes
da lei fíci-ram bloqueados. Esse plano começou em 1963
e se encerrou. em 1966, exatamente em 1966.

O SR. LENOIR VARGAS- Esse ajuste técnico não
se computa no beneficio?

O SR. LUIZ SOUZA- Agora, a quantidade de associados eu não posso informar ao Sr., mas deve ser da or~
dem de uns 3 mil atualmente, deve ser mais, porque apareceram muitos e muitos se retiraram.

O SR. LUIZ SOUZA- Não, no benefício não. É separado.
O SR. LENOIR VARGAS benefício?

Ele é proporcional ao

O SR. LUIZ SOUZA- Ele é proporcional ao plano.
O SR. LENOIR VARGAS- Queni paga màis, paga
mais ajUste técnico, e quem paga menos-, paga menos
ajuste técnico?
O SR. LUIZ DE SOUZA- Se o atuârio verificar que
aquele plano tem uma defasagem contributiva ••x", ele

O SR, PRESIDENTE (Alcides Saldanha) - Na Assembléia que decidiu que não tinha mais nada a ver com
o· soldo coronel não houve mais nenhum cliente.

O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha) -A maioria entrou ~rites ou depois de 1966? O Sr. não poderia
nos dizer?
O SR. LUIZ SOUZA -

Foi antes de 1966.

O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha) gostaria de dizer mais alguma coisa?
O SR. LUIZ SOUZA -

O Sr.

Não, Ex•

O SR. PRESIDENTE (Alcides Saldanha) -Então, a
Presidência agradece a presença do Dr. Luiz de Souza e
dos Srs. Senadores.
Estã encerrada a presente reunião.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eú; José Fragellí, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 66, DE 1986
Autoriza o GOverno do Estado de Santa Cntarina a realizar operação de empréstimo externo no valor de
USS 57,600,000.00 (cinqüenta e sete milhões e seiscentos mil dólares americanos) destinada à liquidação dos compromissos extemos existentes, vencidos e vencíveis em 1985.
Art. I• B o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a realizar, com a garantia dá União, uma·operação de
empréstimo externo no valor de.USS 57,66õ;ooo~oo (cinqUenta e sete milhões e seiscentos niil dóiares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, <lestinad". à liqüidação dos .compromissos exter· ·
·
nos existentes, vencidos e vencíveis em 1985.
Art. 2• A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias âa operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 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 ôrgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 6.547, de 21 de junho de
1985, autorizadora da operação.
·
·
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, hos tennos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 67, DE 1986
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 6.465.500,00
(seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos cruzados).
Art. I• É o Governo do Estado do Paraná, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de fi de outubro de 1976, do.
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 6.465.500,00 (seis milhões, qu'atrocentos e sessenta e
cinco mil e quinhentos cruzados), correspondente a 235.019,35 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ~ORTN,.consi
derado o valor nominal da ORTN de Cr$ 27.510,50 vigente em fevereiro de l985,junto à Caixa É:conômica Federàl, esta na quac.
!idade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, odestinada à modernização do Sístema·Penitenciárió
do Estado, obedecidas as condições ·admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na diita ·de sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio 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• 68, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor
de CzS 961.855,20 (novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinqüenta e cinco cruzados e vinte centavos).
Art. lo É a Prefei(ura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná, nos termos do arfigo 2o da Resolução no 93, de li
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 961.855;20 (novecentos~
sessenta e um mil, oitocentos e cinqUenta e cinco cruzados e vinte centavos), correspondente a 20.954,58 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN _de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985,junlo
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à
implantação de uma escola para -.xcepcionais, 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, 23 de maio de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituiçã-o, e eu, José Fragelli, Presi-

dente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 69, DE 1986
Autoriza a Prefeitara Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no
valor de CzS 2.629.828,80 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e oito cruzados e oitenta centavos).
Art. to É a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, &ta'do do Paraná, nos terlllos do artig~ 2• da Resolução n• 93.
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 2.629.828,80 (dois mi-~
lhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e oito cruzados e oitenta centavos), correspondente a 107.638,44 UPC considerado o valor nominal da UPC dc:..CrS 24.432,!)6, vigente em janeiro de 1985,junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este
na qualidade de agente financeiro do Banco Naciopal da Habitação--:- BN'H, ,destínada à execução de obras de infra-estruturu c
de equipamentos comunitários públicos em conjunto habitacional, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo process_o~
Art. 2•

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 23 de maio de 1g86. -

Senador José ~Fragelli, Presidente.
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""'2.i] ~ .Dísc_ursoS= do- Expediente

1- ATA DA 7S•SESSÃO, EM23 llEMAIO DE
1986

SENADOR CLAUDIONOR RORIZ- lnegularidades que estariam sendo praticadas na adminisM
tração do Estado de Rondônia.

LI- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

SENADOR FÁBIO LUCENA- presença do Delegado Rorpeu Tuma: Diretof-Liei-al do Departamento de Pçlícia Federal, no gabinete do Presidente
do Senado Federal.

1.2.1 - Requerimento

- N~ l05/86, de urgência para o Projet9_ de R~Õ, ~
loção n9 32/-86, que sustfi.~ nos termos do arL 3~. § 3~',

SENADOR NELSON CARNEIRO -

da Constituição Federal, processo originário do ln~
quérito n9 218, em curso no Supremo Tribunal Federal, movido contra o Senador João Castelo.
-ConvOca-ção de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.

1.3-0RDEM DO-DIA

que

- Projeto de Resolução n9 26[86;
~uspende a
execução das artigos 204 a 212, da Lei n~' 566, de 31
de dezembro de 1977, do Município de Barrinha, Estado de São Paulo, declarados inconstitucionais pe!o
Supremo Tribunal Federal. Aprovado. À Comissão
de Redação.
1.3.1- Matérias apreciadas após a O-rdem do Dia

- Projeto de Resolução nl' .32/86, em regíme de
urgência-,- nos -termos do Requerimento n~' 105/86,
lido no Expedie_f!te._Aprovado, após _parecer da co,.
missão conlpet"ente. À Comissão· de ·Redação.
-- Redaçào final do Projeto de .Resolução _nl'
32/86, em regime de urgência. AprOVJlda. Â promulgação.

1.3.2- Discurso ap6s a ordem do Dia

SENADOR.NELSONCARNEIRO..:... Reitefando
apelo à Secretaria da Receita Federal em favor do
aproveitamento dos concursados que obti~eram
aprovação para o ingresso na categoria funcional de
Fiscal de Tributos Federais.
1.3:3- D~igõãção dã Ordem do-Dia da próxima
sessão.

1.4- ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 76•SESSÃ0, EM23DEMAIO DE

Apelo ao

Presidente das Docas do Rio de Janeiro no sentido de
difatar o prazo cotrcedido às escolas de samba para
retirarem §uas alegorias dos armazéns daquela companhia.

1.2.2- Comuriicaçào da Presidência
_

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Ernani
Sátyro.

SENADO!? JORGE KALUME- como LiderAprovação, pela Cârriãra dos Deput_adC?_s1 d~ isenção
da contribuição previdenciária aos_-aposentados e
pensionistas do SINPAS.

2.3~.0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n'i' 97 j86, que estabe-_
Ieee _normas para a propaganda eleitoral nas eleições_
de 1986 e di outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
.::_ Pro}~t"o de L~i ·da Câmara n'. 69/81 (n'i' 816/79,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. I lO
da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966-Códigó
Nacional de Trânsito, determinando o pagamento,
pelo infr.ator, de multa de trânsito de sua responsabiM
lidade. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de_LeLda Câmara n'i' 71/81 (n<:> 81/79, na
Casa de origem), que modifica a redaçào do capnt do
art. 7<:>~(1j .Lei n'i' 4.380, de 21 de agosto de 1964, que
institui o sistema Ítnanceiro para aquisição de casa
própria. Votação adiada por falta de quorum.
- Proj_etc;t_ de Lei Q.a Câmara n'i' _85/81 -(n'i'
3.652/80, na Casa de_ origem),_que alt~ra dispositivo
9-a Lei n'i' 6S37, de 19 de junho de 1978, dispondo
__ ..S.Q.bJ:~_os -ca:nselbos Federal e RegionaiS de Economia. _Votação adiada por falta de quorum.

1986

2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -

Leitura de Projetos

-Projeto __ de__ Lei !i~ Câmara n'i' .104-/79 _(n'i'
~-9'!."i/77~ na Casa_ de o~igem), que .especifica condições para inscrição e registro de embarcações. Votação adiada p_or falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n'i' 119 j86, ~e a!ltOr~ª·
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estende ao vigia
noturno o direito à aposentadoria especial do art. 9'i'
da Lei n~" 5.890, de 8 de junho de 1973.

-Projeto de lci da Câmara n9 196j84 (n9
2.736/83,_ na C~a ~e origem), que· dispõe sobre a
alienação de imóVeis pertencentes_ aos municípios e
dá outras provídên_das. :votação adiada por falta de
quorum.

- Projeto de Lei do Se_nado n'i' _!29 j86, d_e autoria
do Sr. Senador Gastão MUller, que dispõe sobre o direito de preferéncic:t dos condutores autônomos na
aquisição de camíilhõeS e dã outras providências.

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 187/85_ (n9
4.967/85, na Casa de origem), que fixa os valores _9e
retribuição da categoria funcional de biomédico e dá
outras providência~. yotação adiada_ por falta de quo-

2.2.2 - ComuniCação da Pfesidência

Recebimento do Aviso n~' I38f86, do Sr. fresidenM
te do Tribufl.al de COntas da Uni.ão, encaminhando
ao Senado cópiaS d!is a-Úl.S das sessões em que forl!m
aplicadas sanções aos responsá.veis que relaciona,
bem como a discriminação dos recursos providos no
período de 6 de março a 26 de- abril de 1986. -- --

138!

rum.

~ .Requerimento nl' 92(86, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando~ atravês._ do Ministério da lndtístria e do Comércio à Superintendência
de Seguros Prlvados - SUSEP, acerca da inter~
rupção haYida nas atividades de empresas de previ~
-- dência priVada e conseqUentes providências porven~

tura tomadas visando à defesa dos associados dessas
entidades. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n'i' 95/86, de autoria do Sr. Senador Lenoir Vargas, solicitando, a inclusão, em Or- dem do Dia, do Projeto de Resolução n'i' 16/85, de
sua autoria e de outros Srs. Senadores, que concede
aos-ex-Senadore.s d~ República o direito de utilização
dos serviços técnicos-assistenciais do Senado federal
que discrimina, e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 4/84, que introduz
alterações no art. 17 da Lei n'i' 5.1_07, de 13 de se-_
tembro de 1966, para dispor sobre indenização dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais
i:l.e doze anos .de :serviçO na mesma empresa anteriormente a setembr.o de 1966. Vota~ào adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nl' 143/85, que revoga
disposição do DecretoMiei n9 1.910, de 29-di dezembro de 1981. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'i'46/85, que introduz
modificãções no Código Penal com vistas a ampliar a
imunidade penal do advogado no exercício de sua
atividade postulatória jUdicial. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 151/85, que dispõe
s_obrea eq.içào de d~r~tos secretos, e dá outras providêncí:is. ~otação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado nl' 242/84, que dá
nova redaçâo ao art. 7'i' da Lei_n~'> 5_._692, de 11 de agosto de l91i, que fixa as diretrizese bases para o ensino
de 1~> e 2" graus. Votação adiada por falta de quorum.
- P.rojeto de Lei da Câmara n~' 197/84 (n9 953/83,
na Casa de origem), que institui o programa nacional
do milho - PROMILHO e determina outras providências. Discussão sobrcstada por falta de quorum,
p~ra votação .do Req_uerimento n'i' 93(86.

2.3.1 -

Discursos após a Ordem do Dia

SEJI/A_DOR JAMIL HADDAD. como Líder Enca"mpilção, pelo Estada do Rio de Janeiro, da
Fundação Educacional Unificada CampoGrandense.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Isonomia
salarial para o servidor civil no desemper1ho de comissão militar.
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA -

Lança-

mento da obra. "História de uma Fotografia", de Gileno _sie CariL

SENADOR GASTÃO MULLER :..;::-Transposição
da categoria funcional de Têcnico em -ASsüntos Educacionais do Ministêrio -da Educação para a de
AuditorMFiscal d.a Educação Nacional.
-- 2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão--

2.4 -

ENCERRAMENTO

3 - DISCURSO.PRQNUNOADO EM SESSÃO ANTERIOR
-_Do Sr. Senador Octávio-Cardoso, proferido na
sessão de 22-5-86r

4 -MESA DIRETORA

5DOS

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANENTES .. --
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Ata~d~_1?~c,S~~são,em,23 de maio de 1986
4~ Sessão Legislai! v a Ordinária, da· 47? Legislatura
~-EXTRAORDINÁRIA

PROJETO DE RESOLUÇÃO.
·
N• 26;cie I986

AS 11 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Jorge Kalume ~-Eunice Michiles- FàOío Lucitla- Raimundo P.àrentc- Claudionor Roriz- Gaivão MoM
desta - Qdacir Soares ~Aioysio ChUves :....:: Gabfie_f
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa:....::- Affiêfico de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João
Lob_o- Cesar CaiS- José Lins- Virgílio-TáVOrã--=Moacyr Duarte "7'" Humber_tqJ,uc~na_-:::--_fvlarcondes Gadelha- Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- LQurival BaptistaPassos Põrto -João Calmon- Nelson Carneiro- lamil Haddad --AlfrcdoCiitTipos- Henrique SantilloGastão Müller- José Fragelli- Marcelo Miranda:Ãlvaro Dias- JaisOn BarretO- Lenoír Vargas- -carIas ChlareiH --Pedro Simon - Octávio Cardos9.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de p~esença acusa o comparecimento de 41 Sis. Senadores_, Hã.vendo número regimc;ntal, declaro ·aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciafrú)S nossos fràbalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!'l-Secretário. -,
- -- - - ____:~-..+.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 105, de 1986

-

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _ Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
_

Vai-se passar agora, à ãpreêiação do Requerimento n9
J05, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de
Res.olução n~>_32, de 1986.
E"m Votação o requerímento.
Ds Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado.,.? requerimento, passa-se à

Solicito do nobre Senhor Senador Fábio Lucena Q Parecer ~-~~f.omissão .4~ Constit~iÇ_ãó e Jus~Çã.

d SR: FABIO LUCENA (PMDB- AM. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
- C.om aiDparo no art. 32, § 39, da COnstituição Federal 1
a Douta.Mesã. do Senado Federâl, usafído de pferro&ativa exclusiva e de competência privativa, su6mete ao Plenário do Senado o seguinte Projeto de Resolução:

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Este requerimento será votado_apôs a Ordem do Dia, na forma do
Regimento Interno.

:-"

Suspende a execução dos artigos 204 a 212, da Lei
n" 566, de 31 de dezembro de 1977, do Município de
Barrinha, Estado de São Paulo, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
O Senado Federal resolve: .
Art. 1"' Fica suspensa, nOs termos do artigo 42, Vll,
da Constituição- Federal, a execução, no seu todo, dos
artigos 204 a 212, da Lei n9 566, de 31 de dezembro de
1977, do Município de Barrinha, Es_tado de São Paulo,
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, mediante acórdão proferido no processo_ do Re- ctirso ExtraordináriO" n~'"94.397-8, do Estado de São Paulo, e publicado no Diário da JUstiça, de 18-9-1981.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data _de
·sua publicação.
"-'- _,-

· Discussão, em turno úrilco, do Pfójeto d-e Resolução n"' 32, de 1986, de autoria.da Comissão Díie~
-tora, que susta, nos (erfnõ"S do -:iú'C"32, § 3~>, da Constituição Federal, processo origfrlârio do fn-cjUérito n9
218, em curso no Supremo Tiibunal Federal, movido cçnt_ra o Senador Joã9- Castelo (Dependendo de
Parecer da Comiss~o de Constituição e Justiça).

Nos termos do art. 371 alínea b, do Regimento Interno, requeremos urgêricia para o Projeto de R~oJ,uç_ão n9
32, de 1986, que susta, nos termos do art. 32; § 39~_da
ConstituiçãO Federal, processo originârio do Inquérito
n"' 218, em curso no-supremo Tribunal Federal, mOvido
contra o Senador João Castelo.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1986.. - Hélio G~efrôS
- Octávio Cardoso - Nivaldo Machado.

O SR. PRESIDENTE (JoséFragelli) -A presidência
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 ho~as e
30 minuto_s, no Plenário da Câmara dos_ Deputãdos, destinada à leitura da mensagem presidencial n9 41, de 1986CN;- refere-nte ao veto 3posto ao ProjetO_de_Lei do Senado n9 201, de 1985-Complementar.

--

-

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 32, DE 1986
- - --r(Dr-a !Vle~a dO ~~~do F.~~r_al)

1

O SR. PRESIDENTE (José FiageHiL'"""7 Pas~1:1-~e ~

ORDEM DO

DIA

Discussão, em· turno único, do Projeto_d._e_R_es.O::.
luçào n"9 26, de 198"6 (apresentado Pela CÔmisS"i:O de
Constituição_ e Justiça como conclUsão de se:u Pafe..
cer n9 315, de f980};-que suspend!! a execução dos
artigos 204 a 212, da Lei n9 566, de 31 de dezembro
de 1977, do Munidpfo de Bairinhd, Estad"o dê Sãq~~ Paulo, declarados inconstituci_onais pelo" SupremO
Tribunal Federal.
Em discussão o projetO. (PauSa~}
Não havendo quem··-queira discuti-to; declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadcii-es que o aprovam pe~f!Janeçii.m senta·
dos. (Pausa.)
Apro'iado.
O projeto vai à COinissão- de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado.

Susta, noS termos do art. 32, § 3~', da Constituição
Federal, processo originário do Inquérito n"' 218, em
cur"So nO. Supremó Tribunal Federal, movido contra o
Se"nador João castelo.
O Senado Federal resolve:
Art. !9 b sustado,_ nos termos do atL32. § _31', da
Constituição Federal, o processo originário do Inquéríto
n9 218, em curso no Supremo Tribunal Federal, tendo
como querelante Edson Carvalho Vidigal e como querelado o ~Senador João Castelo Ribeiro Gançalves.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor- na data de
sua publicação._
~rt. _3_? :Revogam-se as_ disposições em c_ontrãrio.
· -·
A Justtficação -ê a que segue:~~-

A Mesa do Senado Federal, a vista do disposto' no§ 39
do ~t_,_31 da Constituição Federal, e i fim de assegurar-O
iilenO eúrdcíõ d.O mai1dato do no"b"re- Sei-Iador JOão CaStelo e quelKeTot conTerido pêlo-voto do povo do Estado
no Maran_!"lão, em eleição livre e dem~_cráti~a! Su?mete o

Presente Projeto de Res-olução aos ilustres Membros destá. Cása· do" COngresso Nacional.
Sr. Presidente, trata-se do instituto da imunidade processual, instituto que desde a Carta de !981 era exercido
pelas Cãmaras que compõem o Congresso Nacional, mediante a licença prévia para que Deputados ou Senadores pudessem ser processados pelo foro especial estabelecido pela Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n9 22, pôsse ierrilO cOii:stitucional ao instituto da licença prévia. Eis
_que a licença prévia já havia sido ex pungida, abolida do
te_xto constitucional pelos sucessivos atas institu_cionaís
que vigoraram no País ao longo de vinte anos. E~tendeu,
então, -o legislador constitucional, responsável pela
Emenda n'-' 22, .gue o_exer~ício da Írt?-unidade parlamentar deVéria pas-sàr pOr ser
exerci'cío" originárto do própilo Poaer LegiSlativo, mediante a manifestação de deliberada iniciativa da Mesa Diretora de cada uma_dessas
Casas.
Sf. Presideil.te_,_em que pes_e a legitimidade desta nova
configuraç~o que a Constituição confere 4 imunidade
processual,_é bem_ de ver que a tradição constitucional republicuna, em havendo adotado o instituto da licença
prévia, cuja história, aliás, remonta à primeira Constituição do País, que não foí a Constituição Imperial de
1824 e sim a resultante da Revolução Pernambucana de
18!7, quejá_preyia em seu texto que os Membros daquela Assembléia hão podiam ser proce.<t.<;ados, não podiam
res-pon-der criminalmente, dizia o texto" _constitucional,
sem a prévia licença dos Membros daquela Assembléia, é
bom de ver, dizia eu, _que a Constituinte que s_e aviZinha
restaure o instituto da licença prévia, com uma diferença; ao invés de se adotar a iniciativa do ProcuradorGeral da República para digirir-se à Câmara Competen-te;-~(fíffi de Solicitar-lhe permissão para ·o oferecirileiilo
da denún~iü contra--os seus membros, essa compe!Cncía
deve ser transferida, salvo melhor jufzo, ao juiz responsável pelo feito Process_ua\, uma vez que o processo crime
não se inicia_C'om a denúncia e, sim;Com o re_cebimento
da denúncia pela autoridade judicial competente.
Dê. qualquer Sorte, Sr. Presidente, o art. 32, § 39 da:·
ConsütUiçãO, ao"conferir à Mesa do Senado e da Câmara dos Deputados essa prerrogativa de sustar, junto ao
Supremo Tribun<ll Federal, o :.mdamento de qualquer
proces:::o, arrolando no conceito de processo inclusive a
sua fase inquisitorial, isto é, a sua fase inícial, de qualquer sorte esse instituto confere às Casas do Congresso
Nacional, yale dizer, ao Senado Federal e à Câmara dos
ÕcpUtaâõS":" uma-ComPetênd~i que resgUarda a imunidã="
de parlamentar.
Mas é bom_de__ fris:J.r, Sr. Presidente, que tal competência origírlâría- deve retornar ao plenário das Câmaras do
Congresso Naciõn.al, e não contiriuar ao arbíti-io das res- _
pectivUs MCsas que, Se ó desejarem, apresentarão o_ projeto _de_re.solução e, em caso contrário, nãO O"farãO; per- _
manecendo, o titular do mandato eletivo sujeito ao an- _
damento do feito processual, perante o foro processante
e judicante do Suprenio Tribtu1al Federal.
bm senao assim, s·r. Presidente, ate que a Constituinte
pq:s_sa (j~_vol~ à_instjtuíÇão, à Câmara e ao Senado, e ao
mesmolcmpO retirar dUs respectivas Mesas a capacidade
da inicia.li,Ya,_até.que a Constítuinte asslm o proceda, restabdeceÓdo um comportamento que é de natureza e de
índole da tradição constitucional republicana, pela Comiss.ào_ __d.e,_Constüuiçào e Justiça, nós nos manífestamos
plenamente favoráveis à aprovação do presente projeto
de__re.~ciluçãO, a fim ae_resiuardar o exercício do mandato
do eminente"'Seríador-da-Re'pública, Joã"o Castelo, por~
que, em se tratando da imunidade processual e considerand~ a!ém da_imuni~ade form_al, que é esta, a imu~ida-

um
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de criminal, nesse casO sollúmté o p-Ovo é quem poderá
processar e julgar Deputad_o Federal_ e Sepadouia República.
O parecer ê plenamente favorâvel.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer é
favorá,ieL
Completada a instrução da matéria, passa-se à discus- são do projeto em turno Cmico. _

Não havendo quem peça a palavra, ~~err9_~ di~cus
são.
Em votação o projeto.
Declaro que esta votação deveria ser nominal, por
maioria absOluta mas, iend.o havido acordo das Lideranças, será feüâ. pelO processo ~in'tbOiíCO.
_ - :_
OS Srs. SenadOieS que aprovam a· projeto queiram

cas, quando se trata de pre_encher os cargos existentes na
Administração. MaS o ideal é qu_e, realizadas as provas e
divulgados os nomes dos aprovados, a Ad~inis!ração
convoque o número suficiepte para o preenchimento dos
claros, não se justificando uma longa espera, que chega a
durar até quatro anos, para o aproveitamento dos.concursados.
__ Recentemente, tivet:nos oportunidade_de apelar para a
-=secretaria da Receita..Federal, a respeito de problema relaciooadQ com concurso naquele setor fazendârio, ob~e9do <1: _seguint~inform~ção da Escola de Administração
Fazendâria:
_-..,"Embora seja da competência- desta Escola a
convocação de candidatos aprovados na primeira
etapa de Concurso Público para ingresso na catego·
ria funcional de Fiscal de Trib.utos Federais, para
_participação na segtiõda etapa (CursO_de formação)
--desse Concurso Público,_ tal convocaçãQ _só poderá
se efetivar por soticitaçao do órgão interessado, a
Secretaria da Receita Federal.
_ ~_essalto qu_e enviei, j!Jl1 janeiro âO cOrfente anci,
expediente à SRF, propondo a formação de trezen·
tos candidatos, dentre os remanescentes dos concursos. p_úblicos ~ que se refere -o Sr. Sena-dor_ Nelson
carneiro- é"esiuu no aguardo de um pronunciamento definitiVo daquela Secretaria."

permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
_
,_
__ _ _
O projeto írâ ã Comissão- d~ Redação.

O SR. PRESIDENTE(José Fragelli) ....:sobrea mesa.
parecer da ComisSão de R.ed3.ção,- que vai ser lidO pelo
Sr. 19-Seàetârio.
Ê lido _o __seguinte

PARECER
N• 397, de 1986

Ao mes01o tempo em que agradecemos a presteza das
Informações que nos foram encam-inhadas pela Escola de
Redação final do Projeto de Resolução n9 32, de
Administração Fazendária, POr-lntermêdío da Secfeta!iã
1986.
d~ Assuntos Legisia"tivos_ do MiniSié!'iO d~ Faz~nda, reiteramos o apelq anleiior à $.ecretaria da Receita Federal,
Relator: Senador Octávio _Cardoso_
____
~~~
sentido do aproveitamento dÜS.conclfrsados qqe obtiA Comissão apresenta a redação final do Projeto de ~veram
aprovação, mandando-os ma!ricular, pa_ra o estáResolução n9 32, de 1986, de autoria da Comissão Dire--,- gio-da- segunda etapa na _Escola de Administra_çào Fazen.
tora, que susta, nos termos do art.~2. § 39, da Consti~
dár.ia,
ESA.F, QUe êstá effi cori:diçõ~s de proinover essã
tuição Federal, processo originário do InquéritO Ó'~1l8c,
<!_daptação _dos aprovados, para ingresso na categoria
em curso no Supremo Tribunal Federal, _m9viQo contra
f~~cional de Fi_sçaLde T_ributos Fecl.erais, sabido õ grano SenadOr João Castelo.
de n?rmercl'"=ae Vagis existentes nesse selru do Ministério
Sala de Reuniões Oa- ComisSão, t:rae máiO tie-1 Sf86.-da Fazenda.
Lertoir Vargas, Presidente- Américo de Sooza.
Era o que tíilhamos a dizer, Sr. Presidente. (MuitO
ANEXO AO PARECER No 397. DE 1986
bem!)
Da Cómissão de Redaçio

- n9

Redação final do Projeto de Resolução n\" 32, de

1986.

designa par~_ ses~ão o~~- i~~~ ri~

• DE 1986

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 97,--DE-T!i8_6_
CC

(Em Regime de Urgência- Art. 371, B, do Regimento
_ I_n~e~no)

Federal, processo originário do Inquérito n'l 218, em

curso no Supremo Tribunal Federal, movido contra o
Senador João Castelo.

Vota~,":ào, em primeiro turl)o, do Proj.tlto de Lei do Se~
naao n~_97, de 1986. de autaria.do Senador Murilo Bada-

O senãdo Federal r'e5oh·e:·~-

e

O SR. ~RESii>ENT~ (José .Frãgelli) ~Em_~d_íSé'ussão_
a redação __"finãl. (PaUsa.)
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. ·seilad"ô"res que a aProvam qu-eiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulg:nção.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Há orador
inscrito.
·
ConCedo a -palavra ao nobre Senador Nelson C3.rnei-

O SR. NELSON CARNE!l{O,_(PMDB_,7 Rl. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. .$-éna-

dores.:
_ - __
__,~ ____:_____: _- __ _ _
- _~
O síStema do illéi-itO, nÕ SerViÇo Pt16fiCo: é O_que m~
lhor cotrespónde às ~erdadeíias postulaçõis democráti-

4e__ hoje a seguinte

ORDEM DO DIA

Susta, nos termos do art. 32, § 3~', da CoOstitulçàO

Art. ·I~> f: sustada, nos _termos Q_o~ art. 12, § 3~>, da
Constituição Federal, o processo originário-do Inquérito
n~> 218; em curSo·no Supremo Tribunal Federal, tendo
como ·querelante Edson Carvalho V~digal como querelado o Senador João Castelo Ribeiro GOnçalves.
Art. 2~> Esta Resolução C!l!-r.a em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3~> Revogam~se as disposições erii c_ontrârio:

de agosto de 1964, que institui o sistema financeiro para
aquisição de cas~ própria, tendo
PARECERES, sOb n~>s 1.055 e 1.056, de 1983, dasCo~
missões:
-de Economi~, fa-vorá_Vel; ·e
-de Finanças, 1áv0rávd, com Emenda que apresenta
de nl' t-CF.

Votação, em_turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra nl' 8~, de 198_L(n" 3.652/80, na Casa· de origem), que
altera dispositivos da Lei nl' 6.537,_ de 1_9 de junho de
1978, dispondo sobre os Conselhos Federal e Regionais
de Economia, tendo
PARECERES, sob n~'s 72_e 73, de 1983, das Com-Issões:
-de Legislação· Soeial, favorável; e
-de Constituição e Justiça, (exame solicitado em Plenário) Pela constitucionalidad_e e juridicidade.
-5
Vot<~çàti;

em turno único, do Projeto de Lei da Câmara ~ 104, de 19?9 (i-1~> 3.923/17, na Casa de orige'!l), que
especifica condições para inscrição e registro de ~embar
cações, tendo

PARECER FAVORÃVEL. sob no 175, de 1981. da
Comissão:

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

Votação, em turno único, do ProJeto de Lei da Câmara n"' 196, de 1984 (n9 2.736/83, na Casa de origem), que
dispõe sobre a alienação de imóveiS: pertencentes aos municípios e dá outras providências, tendo
PARECERES FA VORÃ VEIS, sob nos 1.215 e 1.216,
de 1985, das Comissões:..
-de Co~stitui~~! Jus_tiç!'-; e

-:=-- de Municípios.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência

Faço saber que o se.Dad·o--Federál -a_pr·ovou, e
eu,
, Presidente1 1_1os termo~ do art. 52, _item
30, do Regimento- Interno; promulgo a se81linte

RESOLUÇÃO N<'
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r~·-·· que estag_~l~~. n_qqnas para a propaganda eleitoral

c

nas elefçQ~_de 1986, e dá outras providências, tendo
_PARECER ORAL, proferido em Plenário, da CortJ.issao:

~de CQ.riSiituiçào e Justiça, pel~- con~titucionalidade e
juridicidade do Projeto, nos termos_do substitutivo de
Plcnári~, e contr~ri~ às emendas.
-2

Votação, em turnó únicó,- do Projeto~ de Lei -da Câmara n9 69, de _1981 (n~> 816/79, na Casa de_ origem), que dá
lfõv-ã-·reda~ão ao art. 110 da Lei n'~ 5.108, de 21 de setembro de 1966- CódigO Nacional de-TrânsitÕ, determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade, tendo
_PARECERES, sob n'~s 83 e 84, de 1984, das Comis-

-sões:

~

--~-de _TraJJ_s)iones, ComuJ!icilções e Obras .fúfJiicas, fa-

·v_Qrã v.cl; -e
-de_ Fi~agças, favorável, com voto vencidQdos Senadores Passos Pôrto e Jqsé Lias.

Yo_taçãO:~.em -tur~._o úlii~o. dp Projeto de Lei d~ Câmarif_n\1 71, de 1981 (n" 81/79, na Casa_dc;ori8em), que modifica a redaçào do caput do art. 7~> da Lei n9"4.380, de 21

--VOtação, ~-m turno único, _do .Proj~t~ de L~i da-01ma·
ra n"' 187, de 1985 (n'l 4.,907/85, na Casa de_ origem)._ de
iniciativa do ~enhor Presid,ente_ da República, que fixa·
valores-de retribuição da Cãtegoria funcional de Biomédico e dá ou.tras providênciaS, terido

eARECERES FAVORÃVEIS. sob nos 200 e201. de'
!986, das ComisSõeS:
-de Serviço Público Civil; e
-ode Fin_anç~.
_

0

~

1r

(Artigo 239,.lí:i.cisO-·vl;do- Regimento Interno)
Votação, em turno únko, do Requerimento n\" 92, de
1986, de autoria dá-Senador Nelson Carneiro, solicitan--do, através do Ministéi-iO da Indústria-e do Comércio,informuções ·à Superintendência de Seguros Privados~ SUªEP, acerca Qa int_errupção havida nas atividades de
empresas de p~evidêncía privada e conseqüentes providências porventura tomadas_ visando. à d_efesa dos associádos dessas entidades.

Votação, em turno únicg_J-,-d_o_ Req_uerimento n9 95, de
1986, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do art. 279, IJ, C, 4, combinado com o art.
195, I, ·do Regiriiei-tto InternO, a inclusão, em otàem do
Dia, do Projeto de Resolução n"' 16, de 1985, de sua autoria e de outros Senhoi-es Senadores, que concede aos
ex-Senador_es çi_a _Repúbliça o __direilo _de utilização dos
&erviç_o_s_ técnicos-assistenciais do Senado Federal que
discrimina, e óá outras providênciaS.
·

10
Votação; em primeiro ~turno, do Projeto de Lei do Senadq_ n" 4, de 1984, ae au~oria_do Senador Carlos ChiarelU, que introduz alterações no art. 17 da Lei nl' S.l07,
de 13 de setembro de 1966, para dispor sobre indC:nização dos aposentados espontaneamente e que conta-

l384
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vam mais de dez anos de serviço na_ mesp1a empresa anteriormente a setembro de 1966, Tendo
PARECERES, sob n11s 5lr4 e-585, de 1985, das CÕmíSsões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade,
j~ridi~ídade e, "!~ ~érito fav_Qrável; e:

PARECER, sob n"' 206, de i-986, da ComiSsão:
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade,
jurídicidade e, no- m~:~to favorável.
-

13

- (Incluído _em Ordem do Dia nos termos do
art. 195, I, do Re_gimento Intero_o) -~.

11

_-o_

sões~

-

---

-

~-

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no méríto--favorável; e
--

-de Legislação Social e de Fmanças, favoráveis.
12
Votaçào, em primeiro turno, do Projeto __de Lei do Se:
nado n~' 46, de 1985, de autoria do Senaõa_i- Nelson Car- ·
neiro, que--introduz modificaÇões no Código Penal, com
vistas a ampliar a imunidade_ penal _do advogado_ no
exercício de _sua atividade postulatória judicial, _tendo

agosto de 1971., que "fixa as diretriz~ e bases para o ensino ~e !9 e~ graus", tendo
PARECERES, sob n9s 872 e873, de 1985, dasCoiiliS:
sõeS:
-de Constituição JUstiça, pela constitucionaJidade ejur_idi_cidade; c
.
_
_ __ _
-de Educação e Cu-ltura, favorável, com Emenda q-ue
apresenta de n'? I - CEC.

e

-

PROlETO DE LEI DO :>ENA DO
N• 151, DE 1985

-de Legislação Social, favorável.

Votação, em pii"meiro turno, do ProjetO de Lerdo s-e:
nado nl' 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume, que revoga disposição do Decreto-lei nl' L91j), de 29
de dezembro de 1981, tendo -PARECERES, sob n9s 279 a 281, de 1986, das Comis-

-

M?iode 1986
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-votaçao, ém primeiro turno, "do Pi'9JeJ(Çdê Leí dOse:
nado_n<.> 151, de 1985, de autoria_do Senador Jutahy MagalhãeS, que dispõe sobre a edição dé decretos Secretos, e
dá outras provídências, tendo
~____:;.- ___ PARECS~~S. s_ob_ nl' 373, _g~- 1986, e_oral, proferido
ein Plenário,- das Comissões:
-.....-.de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de
suJ)stitutivo-que oferece; _e-~_:_- de Segurança Nacional, contrário ao Projeto e ao
_,_. __Substitutivo.
14

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 197, de 1984 (n~' 953/83, _na Casa de origem), que
institui o Pi-ograma Nacional dO Milho- PROMILHO,
e dcterminã õutraS providências, tendo
PARECER~§. so_b n9s 747 e748, de 1985, das Comissões:
_::__de Agricultura, favorável; e
_
.
----~ Ec~:~i!~mia!.. favorável, com Emendas que apresenta de n~'s I e 2-:CE.
{Dependendo da votação do Requerimento n~ 93, de
1986, d~ãulOria do Se.t!_ador ioão Lobó,· de 3diámento
-d:.~ dis..cwsã.à para o di<i_l2 cfe junho próximo).

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão~

Votõ.lçlío, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado nc.>_242, de 1.9'84, de autoria do Senador João_ Lobo,
que dá npva redação ao ?rt. 79, da Lei n<? 5.692, de I I de

- ( Ü'I'Qf//a-se a Se~do às ff horas e 46 minutOS,)

Ata da 76~ Sessão, em 23 de maio de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura
--,-_

-,----

'Presidência dos Srs. José Fragelli e Passos Pôrto
AS 14 HORAS E 30 MINJJT'OS,4CHAM-SE PRESENTES OS SR S. SENADORES:_
Jorge Kalume---:" EuJlice Michíles- Fábio_ LJJ~Pª--
Raimundo Parente- Claudionor Roriz--Gaivão Modesto ='" Odacir_ Soares ~--Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes- Hélio Gueiros- Alexand.re Co&ta- Américo de Souza~ Alberto.Silva- Helvídio Nunes- J.oão.
Lobo- Ceear Cats = J_os_é_Li_ns- Virgnio Tãyó_ra: ..:::.Moacxr DuõJrteo- Humbt;.rtQ L_ucena :=.M~-rcop.deS G.a-~
delha- Cid Sampaio- Nivaldo Mach_ado-:- QU_ilh~r~
me Põ.~lmeira- Luiz Ca"Valcante- LO,ur_ival Barh!st:i ....:..'
Passos Põrto- João Calmon- Nelspn Carrlei_ro ~-ia
mil Haddad- Alfredo Campos- HeJJ-riql!e Sanfil[oGastão Mültcr- José Fragelli - Marcelo Miranda Ãlvaro_Di_aS--_.l_aison Barreto- Lenoir \!argas- CarR
los Cfiiarelli - Pedro Simon -OCtávio Cardos-o.

preendido entre as 22 h de_ um _dia eª--~ ih d_Q dia ~_guinte..
·--- •.•.
Art. 3~' Esta lei entrará em_ vigor na data d~ sua
·publicaçãO.
--- - - Art. 4c.> Revogam-se as disposições em contrário.
-- Justificação
o:critério ~ãs_i_co_ado_tadO pelo Jegis_ladorcomviStas a
es_tabcl_;c_~r Q tip=o_ especlal de apç)sel11a_doiia relaciona-se
com a pe_riculosidade, a insalubridade e a penosidade do
trabal~~ e_x_s~cidp _que.,. çepr_esen!andq fa~()feS negatiyos
para a saúde fisíca e mental do empregado, reduzem sua
capacidade laborati\ra:.
No Caso do vigia noiurno, a atividade exercida não só-

é penosa, em virtude das condições dC:sfaVoTáveis_ào tra-

balho realizado, com prejuízo sensível para· a normalidade da vida, como afere~_ i!J.discut~vet periculosidade,
O SR. PRESIDENTE (José F_ragel!Q- A l_is_~;l_de p_r~SobretudO~t::m face da pi'otl[erftçâo doS ássaltoS em nossença acusa o comparecimento de41 Srs. Sen.ã.dores. Hasos di'!_S,_
vendo número regimen1al, declaro aberta a sessãp.
Sob a proteção de Deus, iniciamOs nosSos_ trabalhos.
hiào há de se negar, p-ortanto, que o homem sujeito a
O Sr. 1~'-S~cretário irá proceder à leitura do Expedientrabalho tão adverso, por iii tranqUilo e incômodo, mereter- --~ ce_.lra_tamento específico· para fins de a·poSentadcifia.- -Sali das Sessões, 23~de maio -de I9s=6. ---Nelso-DCãr.:
E lido o seguinteneiro.

EXPEDIENTE
PRESID~NTE

(José Fragelli) -Sobre a mesa
projetas de lei que vãO ser lidos pelo Sr. 1~'-Secretário.

O SR.

SãO Hdos _os seguintes.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• Ú9, de 1986
Estende ao vigia noturno o direito ã aposen_tadoria
especial do art. 99 da Lei n<? 5.890, de 8 de junho de
1973.
'
~
/'".--..-. O Congresso N_aciona_l d~re_~:
~
_
_
Art. i"' Aplica-se aos vigias ·notu~nos, assi~ ~~fi_niR
dos no art. 2~' desta lei, a aposentadoria especiarde que
trata o art. 99 da_ Lei n_l'_i,890,-de __8 dej~_Qh_o.de:.l9'?3.
Art. 29 Considera-se vigia noturnÇ o enuueg_ado que
exerce atividade de vigilânciã dura_pte ~,horár~o c~~--

LEGISLAÇÃO CITADA

- -

~

Llil N° 5.890, DE 8DE JUNHO DE 1973
Altent a legislaçio de previdêlreia social
tr~ pf_o!idênéias. --

edá ou-

... -.-~----·~.,;............. "-• ...• ;..... .. .a.---.,.~ ..-. ..-=· ... ~~ ,., • r • • .... • • ' ,-. • • ,_.,._.;.,.._. • • • .-;;.,~~ • ........,;-.•. _:_:; •• -~~ ~-•._

i- •

. Art. çn_ A aposentadoria especial serâ concedida ao
segurado que, contando no mínimo 5 (cinCOf anos de
~ontribuição, te~~a trabalhado d~rant~ !5 (quinze), 20
{vinte) ôu 25 (vinte e cinco) anos, pelo menOs. coltforme
ã _ativid_<!de profissional, em s:erv:iços q~ para esse efe(:
tg; fo!em c~nsiderad~s_ p~nosps, in_salubres ou pCrigosos,
por decreto do Poder Executívo. ---

-(ÃS~CoíniSSOes
~ $/s/a_ç~o·_~OCI!'/-)

de CoiiStitÜiçãlll- Jiistiéa·e deLe-

PRQJETO DE LEI DO SENADO
-- N9 120, de 1986
-DisPõe -sobre o direito de preferência dos conduto-res autôoomos na aquisição de caminhões e dá outras
providências.

·- O Congresso Nacional decreta:

J

)~rt. _1_9
·~ss_eg~r~d~_ a_ preferênc_ía par~ a a_Quísiç~o
-de camlrlhõcs~em iguafdade de cOndições GOin lerceíro.s:--aos condutores autônomos de veículos rodoviãrios devidamente·-·ínsénl05i1o resPéCtiVo- siiÍdicato dos transpor~
tõ.ldores de carga.
ArL2~:- A Preferência de que trata o artigo I~' será
-exercida; no míniino, em- ii::lação à metade do número total de caminhões comercializados em cada empresa revendedorõJ a partir da vigêncai desta Lei.
Parágrafo único. Para o cômputo do percentual de
que trata _e_ste artigo tomar-se-á como base o número
mensa,l de caminhões vendidos pela empresa,
Art. _39 __O_ exercício do direfto de preferência far-se:á
QO prazo de 3 (três) dias após a comprovada notificação
_do aaqUirel1!e_pe!a empresa reveridedora, so_b_ pena de
· çaduddade.--:~ _
_
E':ará_gra(o único. A empresa revendedora manterá
registro- prQpiiQ, destinaq:o a ·c_omprovar a-n::gutaridade __
das nOtificaçõeS. o seu exercíciO- ou a~ Sua_ Cii.d_ucTdad.C.
Art. 4c.> A inobservância do dispOsto ·nesta Lei aCarret~rá_à empre~_infra~ora o pagamento de multa no :valor de até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. para ·cada veículo de carga comercializado ir_regularmente~- e int~rdiç_ão do ~téibe](<c_i_me_ntO em
aciõ_de reiterada prática de infrãç_ão._
· __
_"Ait. 5~' O Poder Executivo regulamentarã esta Lei
no prazo de 30 (tríniã) dias e determinará os órgãos que
se incumbirãO de fiscalízar seu cumprimento.
:Art. 6"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-ção.
Art. 7~' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
- .,-~~eril~:tnda-pOr caminhões está intimameiite ligada a
__três fato_r~: o P:!"CS:~ do ~eículo, o preçq_ dos combustí_veis
-e--0 desempenho da economia. Particularmente no que
con~r.n~_a_=es~ ~_ltim9 a~pecto, é ela fiel indi~dQ~ da ín-
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tensidade dos negócios, em um país que tem na malha
rodoviária o principal meiO de-escoamento da produção.
A implantação do recente Plano de Estabilização re~
novou as esperanças da Nação e deu alento novo às atividades produtivas_,_ O golpe desferido contra a inflação
fez com que as máquinas passãssem a operar por pertodos mais longos e estâ contribuindo para que a própria
agropecuária possa tomar fôlego, livre que está do aumento diário do preço dos insumos.
A esse _clima de confirnça veio se reunir-o congelamento dos preços dos co:mbustíveis e-dOs veíCulos. A_
da por caminhões; por conseguinte, se expandiu. Isto foio bastante para que alguns revendedores de veículos de
carga, atentando abertamente contra os interess~,maio
res da Nação, voltassem a se utilizar de SUbterfúgios e de
artificias condenados no passado, para auferir ganhos
extraordinários. Desapareeeraril-Os veículos de carga; retornou a aviltante e iníqua prátíea da cobrança de ágios.
Tais distorções afetam de mOdo particular e injusto
uma grande e valorosa categoria, representada pelos
condutores autônomos de vetculos de carga. Seu menor
poder aquisitivo e as díficufdad~ que_enfrentam em su_a
atividade tomam desigual ã disPUta éntie eles e as grandes empresas transportadoras na aquisiÇão de veículos
de carga.
O número e o valor incontestável desses abnegados
condutores autônomos levaram-nos_ à apresentação do
presente Projeto_ de Lei,_ Reconhecendo a posição desígua1 em que se encontram, assegura a proposta_ aos condutores autônomos o direito_ de preferência na_ c:ompra
de 50% do número de veiculas de_ carga comercializado
mensalmente em cada empresa revendedora. Trata-se,
acima de tudo, de medida que visa a pôr um fim na incerteza e nas flutuações que os condutores têm de ~frentar.
Estamos certos de que a medida alvitrada terá repercussões amplas sobre atividade de importância inegâvel
para o País.
Sala das Sessões, 13_ de m-ilio de 1986. - Gastão
MU1ler

aeman-

(Ãs Comissõ~s de CoizstitulÇão_e_ JUSti(a e de E c;;_
nomia.)

O SR. PRESIDENTE (Jos_é Fragelli)- Os projetOS_Ii-dos serão publicados e remetid_os às comissões compe·
tentes.

O SR. PRESIDENTI((Josê Fragetfif- Através do
A viso n"' 138, de 1986, de 21 de maio do corrente ano, o
Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou
ao Senado cópias das atas das sessões em que foram aplicadas sanções aos responsáveis que relaciona, lJem como
a discrinfinaCão dos recursos providos no período de 6
de março e 26 de abril de 1986.
O expediente fOi encaminhado, com o-fTCiO à COmissão
de Firlançãs, paia conheCimento:

o SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Há_ oradores
inscritos. Concedo a palavraaÜ':nobre Sen_adt?r Ciaudionor Roriz.
O SR. CLA UDEONOR RORIZ PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente,- pela ordem,
peço a palavra para um comunicado urgente e -inadiável
ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)
vra, V. Ex:' na forma do Regimento.

~Com

a pala-

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pela ordem.
P.dra uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, encontra-se neste exafo_:-Dlomeptq, no 0ftbil'lete do Sr. Presidente _do Senado_, Sepador José Fragelli,
J Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal,
Ue!egado Romeu Tuma.
.
_ ..
Solicitei ao Preside_nte José_FrageUi que me levasse~
~ompanhia de S. -Ex~, para que fosse feita Uma acareãç3:o
:ntre mim e aquela autoridade na presenç-a do Presidente
jo Senado, n fim de qvc cu possa proVar as vi·olências de
~ue fui vítima e que resultaram em concessão, para mim,
1e habeas corpus por parte do Supremo Tribunal Fedeai.

PeçQ aos Sr.s. Senadores que decidam, neste exato momento, sobre a necessidade de eu comparecer ao Gabinete do Pfesidente do Senadc Federal para fazer esta acareação de honra, porque não posso conceber, Sr. PresidCllte, que s:Ex:' o Presidente do Senadõ Federal deixe a
magistratura desta Presidência para atender a um policial, cm seu Gabinete e não pennita que lá, simultaf!ea-_
m_ente, compareça- um Senador da República, vítima damais .esp6ria violência policial.
_
Ê o comunicado e o apelo que, nesta oportunidade,
fàço aos Senadores da República.
o-SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sabe muito
bem V. Ex• que o assunto foge à decisão da Presidência.
V. Ex• é Senador da República. O Presidente da Casa eStá recebendo uma autoridade federal no seu Gabinete.
Não poderia haver a-circunstânc-ia de S. Ex:•, na condição- de Presidei1te, levar V. EX~ para uma acareação,
porque ele está recebendo uma autoridade de outro Poder, que vem fazer uma prestação de contas, espontaneamente. Ci"Cíõ que,--enl"hora oportuna, V. Ex• poderá se
encontrar com essa autoridade, em outro local e que
pode ser também a Presidência do Senado Federal. De
modo que nãõ há por que decidir aqui, perante os Srs.
seriadõfes, porque o assunto foge às atribuições da Presidênciã
sessão~

-aa

O SR. FÃBIO LUCENA - Sr. Presidente, com sua
-- permissão.
_
ç.;m~o O-~Reginúmto nãÜ' me impede de entrar no gabinete-do Presidente do Senado Feder!!-1, eu para lá, neste
momento, estou me dirigindo.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro,_ para uma
comunicação.

O SR. NELSON CARNEIRO- (PMDB- Ri. Para
-uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. _PrCsidente, Srs. SenadQres, dois f!Jinutos, aº-enas, para deixar
cOnsignado o intereSse com que a imprensa, especialmell!c O Estado_ de S. Paulo, acompanha, nesta Casa, o
curso do Projeto de _autoria do Deputado Gasthone
Righi, que_ põe termo à caça das ?aleias.
Depois de um artigo do Sr. Dag6.nir Marquezi, intitulado "Uma Noite de Denúncias EcológiCas", o- nobre
jor~alista Mariuel _V!!_~I~ ac'!-~l:l de divulgar,,.r.Ja.quele ór~
gão, um cõmentáfio_ ~]o tí_ttilo é "As_ Crianç.as ganha~
riam o primeiro round", e peç-o que este artigo figure nos
Anais,
Sr. Presiderite, minha presença ê- para fazer um apelo
especial ao Presidente das Ooca_~ do Rio de Janeiro,
dado a _uma situação que lâ está ocorrendo, e que estâ
causando constrangimento.
As escol~s de -~amba costumam guardar os seus bens
nos ar:m2:zéns daquela companhia. Mas o momento é diverso. Hoje, realmente, com a importação de alimentos,
--eSsesa_~~-ns_ dev~ ser desocupados, para que ali sejam cãlocãdos os bens que estão sendo comprados pelo
Poder Público, para atender às necessidades da população.
9 dram~_que vive a__C!BRAZEM, por exemPlo. é característico. Mas o meu apelo ao Presidente da Comp-anhia das Docas do Estado do Rio de Janeiro não é para
suspender; é para. conceder um prazo maior, porque,
pelo que fui informado hoje, esse prazo para mudar todos aqueles apetrechos das escolas de saJTiba, muitos deles caríssimos, e que são __ªproveitãdos de um para outro
ano, tç:ria apenas um prazo de 4 dias, o que é praticamente impossível para encontrar onde recolher esses
bens.
Daí o meu apelo ao Presidente da Companhia das Do~
cas do Rio de Janeiro para que dilate esse prazo, o razoável para que essa: mudança se faça sem prejuízo dos interesses do povo, que residem, realmente, na colocação
dos bens que estão sendo importados, para atender às
neCéss1áides àa pop-ulação.
Era- o quClillhi-a dizer, Sr. Presidente, agradecendo à
gentil~za de V._ Ex•

O SR. PRESIDENTE (Passo.s Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr._.Ptesidente, Srs. Senadores:
Cumpro o doloroso dever, como paraibano, de prestar
uma homenagem à memória do ex-Deputado e exMinistro Ernani Satyro, fl:l_lecido há poucos dias, quando
me CJ?-COntJ:ava na Paraíba, participando do recadastramento eleitOral.
A_nolícia do desaparecimento do ex:- Deputado e exMinistro Ernani Satyro consternou toda a Paraíba, sua
terra natal, à qual dedicou sua vida de profissiónal como
advogado e de homem público. Quem c_onheceu de perto
Ernani Satyro deve-se lembrar que a principal característica do seu perfil de político era, sem dúvida nenhuma, a
autenticidade.
~em_pre divergi Pcilític3
ideologlcã.Inente daqUele
eininenfe cOnú::rrâneo- e· braSileiro, que tantos serviços
prestou ·à Paraíba, ao Nordeste e ao BrasiJ. Mas nunca
deixei de reverenCiar sua figura de homem público. justamente por encontrar nela, acima de tudo, um amante da
verdade.
Ernani Satyro coslt!mava ser sincero nas suas posições
e atitudes políticas. E numa fase tão conturbada como
esta em que nos encontr<wtos, da vida política nacional
~~ de modo especial, da vida politica paraibana, diante
da degradação ger_?l,_ u~ ,homem sério corno Ernani Satyro vai fazer -muita falta, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Neste instante, ao inserir nos Anais -do Senado a minha homenagem à sua extraordinária figura de hõmem
público, de::iejo_ relembrar rapidamep.te -~guns dos seus
traços biográficos.
Nascido _em Patos, na Paraíba, Ernani Satyro foi~ em
primeiro lugar, umjorna!ísta,_como re:dator de A Uniio,
órgão oficial do Governo do Estado, e depois do D~rio
de Pernambu_co, que faz parte da cadeia de comunicaÇ_ão
criada pelo gênio de Assis Chateaubriaild Bandeira de
Melo.
Em 1934, fÕi Deputado à Assembléia Estadual COnstituinte na Parãíba.
Posteriormente, em 1939,. fOi llomeado Chefe de Polícia pelo então interventorArgemiro de Figueiredo, e, em
1940, chegou a Prefeito da Capital.
Num determinado período, sem mandato parlament;u, d_edicou-se à advocacia
Campina Gi-a"nde, ao
lado do inesquecível paraibano, que foi o ex-Senador ArM
gemiro _de Figueiredo.
Em 1945, após participar da fu~~acao da União oç:.
mocráiíca Nacional. elegeu-se para ·a Assembléia Nacional ConstituiÍlte, tCndo sido~ um dos mais atuantes Parlamentares da Paraíba no então Palácio Tiradentes, éom
uma contribuiÇão inestimável à elabOração da carta
Magna de T946. Reelegeu-s~ seguidamente para a Câmara dos Deputados em 1950, 1954, 1958, 1962. e 1966,
período em que exerceu as mais -~levaôas funções
político;.partidárías, ta_iS como a de Vice-Líder da União
Democrática Nacional, da-qual foi tãm&ém presidente
nacionãl, a mais alta funçãÕ da sua cãrreira política.
quando foi surpreendido com a extinção do seu próprio
partido em 1965. E, posteriormente, foi llder do Governo Costa e Silva na Câmã"ra doS Deputados.

e.

em

O

Si._ J~rg~ Kalwne- -.Permite V. Ex' um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Jorge Kalume --Quando do falecimento do
noss.o estímado colega Emani Satyro, esta Casa teve
oportunidade de homenagear a.__sua memória, como é de
praxe, e naquela ocasião nós nos solidarizamos à homenagem. Hoje, que V. Ex~ traz a sua homenagem pessoal,
de amigo, de companheiro, de coestaduano de Ernani
Satyro, eu quero também d~ o meu apoio às suas palavras e a solidariedade_a esta homenagem justa que V. Ex•
presta à memória desse insigne brasileiro, que deixou de
ser regi9nal para se tornar nacional. Ante a sua cultura,
aos trabalhos que desenvolveu como Ministro, como
parlamentar e como escrftor;eu posso dizer que Ern_ani
Satyro se situa na galeria dos grandes filhos contemporâneos da Paraíba. como Epitâcio Pessoa, Josê Amêrico,
os irmãos Ruy e Janduhy Carneiro, Argemiro Figueiredo ~ tantos outros que, nominâ-los seria não cansativo,
mas ocuparia grande parte dos nossas Anais. Portanto,
como V. Ex•, também pranteio permanentemente a me-
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mória desse grande patríciO que soube honrar a política,
as letras, enfim, a vida, que foi Em·ani Sâtyro. --- -

O Sr._ Jamil Haddad- Nobre Senador J~rge Kalu_me,
oniCm, na realidade, iniciamos, talvez, o Procêsso de red~:.nção da_ apásentadoria neste País. O aposentado deiO SR. HUMBERTO LUCENA~- Muito obrigado a
xará de contribuir, porque já havia uma bitributação. Ao_
V. Ex•
-ser apUseritado, já lhe era retirado um .. X" inicial, e tiSr. Presidente e Srs. -Senadores, retomo as considenha ainda, no momento em que se aposentava, de conti-·
rações que fazià a -respeito dos dados biográficos do exnuar descontando para a Previdência. Isto acabou, mas
Deputado_ e ex-Ministro Ernani Satyro. . · ·
- -- -·
eXiste Outra luta dos aposentados~ luta- essa que- corita
Em abril de 1969, foi nomeado Ministro Togado do
com o me_u apoio irrestritó. Sabemos todos que a cada
Supremo Tribunal Mi[il:ar,
,
__
- aumento do funcionalismo civil, ou s_eja, a cada aumento
Em 1970, desiricompatibilizou-se para exercer Õ GodoS- funcionários em exercíCio, -há uma defasagem na~
verno da Paraíba no período de 1971 a 1975.
aposentadoria. Há uma luta, agora, para que esse mecaCoinb- seu aâvt!rsárió~ -dou meu- testemunho: fõi Um
-nismojnju.sto se e.n~erre e poss;1 haver,_ então, a 1-etom<_~.Gclvenlo digno, honesto, eficierite C,- sobretudo, demoda da paridade_entre _os aposentados e os elementos em
crático, pois, sefrtpre,- do alto da sua magistratura de
atividade,_ porque, como jã disse em pron_uncíamento
Chefe de Estado e de Chefe de Gg_y_~:t;m>_.._~óube_-respettar
neSta -casa, e na_quele momento fui aparteado por V.
os direitos dos quC lhe faziam -OpOsiÇãO na Pãraíba.
Ex~. h__oje a_aposentadoria no nosso País não é prêmioEmani Satyro, saindo do Gov~no, fiCOtüem manda=-- é um castigo. Vemos milhares de aposentados, neste
to até 1978, e ainda-voltou a ser eleito Deputado Federal
_ Pãis, não tendo condições de- manter -a sUa famí1ia e, _mi
em 1982, o qUe é sem dúvida nenhuma um galardã!) de
hora em que poderiam ter uma vida mais tranqUila, têm
glória para um setentão que, apesar' da faixa etária erit Que arranjar um "bico", com isto tomando, às vezes, o
que se encontrã.Va, ainda tinha a CabCça cheía de sonhos
emprego de um jovem que pretende ascender ao mercae de idcaís, aos quais-nUnCa renegoU ein-ii:€ilhu-mmodo áe trabalho. De mcx:lo que o primeiro passo no sentimento, juStamerite-, pOrQue ele era, acima ~de tuâo, -_um
do de s_e beneficiar e dignifiCar os aposenfados pensiohomem autênticO; que podia estar até errado nas suas
nistas, neste Pªís, foi dado neste momento, Esperamos
concepções e nos seus priitcíPíoS,mas c·om_-elf!S ViVeu--e
não haja uma SoluÇ-ao áe-Conti[midaáee-o"UtraS m~didas
com eles morreu.
·
sejam tómadas, para que seja, na realidade, um j:)rêmio à
Sr. Presidente, _Srs. senadores, põr último, c.ibe-meaposentadoria.
também destacar a importarite ·part1cipaÇãO de- Ernarii ·
Satyro na. vida literária bra~ileira, o que lhe valeu o título
O SR. JORGE KALUME ~Eu não dire:i que a medide membro da Academia Paraibana de Letras.
da _do Poder Executivo tenha sido ].J.m__ prêmio, porque
Escreveu d.9is romancej que marCaramep-õca é qu1f
<;ra uni direito que :issistia aos apOSent'ados.-Foíiima me- .
mereceram o aplauso da crítica d.e modo geral~ ..o:Quadi_da posta em prática em 1981, para- corrigir, -n-aturalw
dro Negro?_', em 1952, e "Mariai1a", em 1956.
mente, alguma..anomalia, mas, no momento atual, j_ã não
Sr. Presidente, .Srs. Senadores, nestas palavras, deixo,
havia mais razão para isto.
portanto, o registro da minha sauda9e a Ernáni Satyro
Basta diu.."T, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que no dia
em meu nome pessoal e em nome de todos os paraiba- .
28 de maio de 1985, em nome desta Casa, apresentei o
nos, sem distinção -de cor polítiCo-Parfidária, porque;,..
Projeto n<:J 146, exatamente sobre esta matéria, isentando
para nós, Ernanl Satyro tornou-se urna legenda qu~con-_
o aposentado de qualquer contribuição para o INPS.
tinuamos a venerar na Paraíba,
Portanto, um ailo depois, aproximadamente, _o Poder
Era o que-tinha a dizer, Sr. Presidente.
Executivo veio ao encontro deste anseio.
Não _importa que o meU projeto aritanhã seja posterga~C?· seja arquivado, ~eja eliminado da Oidem_d!) Dia. O
O SR. PRESII2~N.TE {Passos Pôr~_o)_ ~ Cq.llc~~-~
~imp-ortante é ciue ·se ConSiga pôr em 'práiicã"isse anseio,~·
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, como Líder do
PDS.
esse objetivo de ts~ntar o aposentado_ d~ qualquer contri- buição. P"Ortanto, com está medida Sua Excelênciá-veio
resgatar uma dívida para quem nada devia.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC, Como Lider,
o- me_'! prójetô-dizia na justificação:
pronuncia o seguinte _discurso. Sem i'evisão do orador.}
Sr. Presidente, __ Srs. _&mildores;
Os praios de carência, a selet1vi0::ide dÕS benefiContentawm_e-trazer ao conhl:ci_m~nto desta O!.sa que a
cfos, o tempo obrigatório de contribuição estabeleCâmara dos Deputados aprovou ontem o Projeto de Lei
cem
as cOndições essenciã.ls, e fora delaS não hã aln"' 7.670, de 1986, Mensagem n~> 151/86, do Senhor Presiternativas, para que-o segurado faça jUs ao direitO
dente da República, que diz em seu,art. )9
de receber, na época apropriada, os seus proventos
"A partir de I~> de julho de !_986, fiCai:n os ap"Clsenou os serviços previdenciários.
tados e penS:ioriiSüiS do Sistema Nacional de Prevlw
Assim, cumpridas que sejairi- aquelas condições,
dêncía e AsSistêriCia Social (SINPAS) iseiltOs de
emergem os direitos e~tabelecido~ na lei. Qra, faZer
contribuições de que trata o art. 2~> do Decreto-lei n"'com que, já no gozo daqueles benefíCios, tenha apol.910, de 29 de dezembro de 198!."
sentado de, novamente contribuir para usufruí-los,
é- umã contrafacção, uma afronta aos próprios
Sua Excelência o Seilbor fresid~nt_e da República
principieis ·que JuStificam ·a compulsoriedade da conatendeu, assim, à Exposição de Motiyos nl' 022, de 23 de
tribuição do segurado.
abril de 1986, do Ministério da Previdência c::: Assistência
Certo que a PrevidênCia Social está em crise e à
Sociai;-oride, dentre outros argumentos, diz Ex• o -Mimín_gUa
de
recursos,
todavia
acredito
que essa sinistro Raphael de Almeida Magalhães:
tuação terã qUe· ser VenCida, -ante -as ·mediâas-qUe
vêm
sendo
adotadas,
Oner"ar
os
aposentãdos,
sabiAssim, tenho a honra de submeter à eleVada condamente com proventos ínfimos, para cobrir déficit
sideração de Vossa Excelência Q anteprojeto- de lei
torna-se injUSto, quer-pelo aspecto social, quer pelo
que disciplina a revogação da contribuição d_e apoecOJiôtlliCã~· quer pelo jurídico.
sentados__e pensionistas para custeio· da Previdência
Social, para vigência a partir de ,1"' d~jUlho de 198?,
Isto falei - como disse- em 28 de maio de 1985,
Através dele Vossa Excelência corrigir~ ~uf:naS çl~s
E das Comissões, felizmente, o meu projeto encontrou
graves distorções da política e_coriômico-soclallega.guarida, haja vista que se encontra na Ordem do Dja de
da pelo regime autoritário, beneficiando mais de ll
hoje. Aliás, e-está na Ordem do Dia desde 8 de maío do
milhões de brasileiros aposentados e pe-nSiõnistas,
corrente ano, muito antes da chegada da Mensagem Preaté aqU:i injusifficadámetl(e atihgidos pela disposidel}cial ao Congresso Nacional.
__ _
; -._ -. _
__
sição legal vigente~_PosSo dizer qUe na ComiSsão de Constituição e Justiça
Renovo a Vos_sa Excelência à expres:~ão de meu
- presentes os Colegas José Ignãcio Ferreira, Moacyr
profundo respeito. - Rapbael de AIIÕelda MagaDuarte, como Relator, Américo de Souza, Martins Fíw
lhães.
-lho, Ãlfredo Campos, Hélio-Gueii-ós, Nivaldo Machado
e Odacír Soares- este projeto teve aprovaÇão unânírrie; Q_ Sr. Jamil Haddad- Permite :v. Exf Üm 'ajiai-te,
tendo seu Relator, dentre outras coisas, afirmado:
nobre SenadQr?_
'·
- ..

e

-s.

O SR. JORGE_~LUME- OLiç9 V. E;.~:• Ct?~ muito
prazer.

HQUandÕ o Presidente da R~-ública, se_recusa.a
legislar por via do decreto-lei, não é de estranhar

a

iniciatiVa _l_egislativa de revogá~ los, quando não par~.
- Eã-do Executivo. Não se estranhe, também, a acei-tação de constitucionalidade e juridicidade do presente projeto, fiel ao caput do art. 165, embora possa parecer contrário ao seu parãgrafo único, pois
nào cria nem majora benefício previdenciário, mas
apenas elimina um ônus insuportável para O trabalhador."
Assim, constitiiCional, jur!di_co e fiel à técnica !e-

=- gislaiiva, somos, no mérito, pela aprovação do Proje_~o

de_ Lei do S~ado ~.,. 143, de 1985, _de autoria do
-Senador Jorge Kalume,
-

Na CqgiissãO de Legislação Social, o Relaior foi o
nobre Senador Alcides Paio, que, dentre outras~coisas,
aftrmou:
Hoje, saneado que está o esquema fina~cei~ da
Previdência Social, e já se fala até em superavit, não
mais se justifica a manutençã"O deSsa restrição odio~
sa, como _quer o eminente Senador Jorge Kalume,
com o p~es-ente projeto, como queremos nós e como
. quer o próprio Ministro _da Previdéilcia C As.Sistên.Cia Sociíãl ein -seUs reiterados pronuncíamentos nos
jornais e na televisão.
Na Comissão de finanças, o nobre Senador 0-cfiivi.o
CardOso, dando o- seu parecer, afirmou:
Na forma em q-ue está estruturado o sistema pre___:__yidenciãrio brasileiro, no qual a prestação de benefi~
cio_ tem a___ naturez~ de retribuição ao beneflciário,
. pelas contribuições feitas durante a vida ativ::i, ê evi-- dente que a medida que ora se propõe revogar Dão
sejl,lsUfi~._
.
Coffi -efCito, entre iiós, as prest8.ções- e benefícl.õs~-:
têm carâter nitidamente comutativ-o, constituindo, a
prestação estatal do benefício, mera contr_apfes_tação das contribuições compulsoriamente antecipadas.
Encontravam-se, nessa ocasião, na Comissão de Finanças, além do Relator - o nobre Senador Octã.vio
Cardoso, o- PreSidente - Senador Lomanto JúniOr os
Sen~dores H~Ho Gueiros, Roberto_ Campos, o autor do
ProjetÕC- qué sou eu; e os Senadores José Uns, CeSar
Cãls, João Cã.Jmon e Helvídio Nunes, Faç_g questão tam-bém de reg~strar que, na Comissão de Legislação-Social,
se encontrayam presentes os Sen~dores_ Alberto Silva,
Alcidcs Paio - Relator, o autor - Jorge_Kalume,
-Gãbriel Hermes e Ãlvaro Dias. =
-Portanto, Sr. Presidente, registrando este -grande
triunfo, poderei dizer, do Poder Legislativo, porque foi
um Senador que apresentou um projeto, inspirando, asSim, o Poder Executivo, congratulowmc com a Casa por
esta vjtoríosa iniciativa: Enquanto se julga o do Poder
Executivo, espero que o projeto de nossa autoria, que está sendo apreCiado pelo Senado, seja em breve aprovado
por esta Casa.
Nesta ocasião, congratulo-me também com os aposentados de t_odo o Brasil, que a esta hora deverão estru.: fazendo preces por esta iniCiativa tão ben6fica de cunho sociaL_e que virã, sem_ fª'vº-r nenhum, contribuir para
beneficiá-los, indo ao ~ncontro desse _grande anseio.
Muito obrigado a V. Ex', Sr. Presidente, e aos Colegas
que aqui me ouviram com toda a atenção. (Muito bem!

e

PahlHI$,)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã número para deliberação
Em conseqUência, aS matérias- cot..... J.ntes--da Ordem
do Dia, em fase de votação, constituída do ProjetO de
Lei c;! o Senado n"' 97 /86; Projetas de Lei da Câmara n'i's
69,71 e 85/81~ 104(79, 196(84 e 187/85; Requerimentos
n"'s--92 e 95/86; Projetas de Lei do Senado_n<;>s 4/84; 143,
46 ~ 15ln_5; 242./84; _e Projeto de Lei da Câmara n"'
l97J84, por depender da vo~ação do Req_ueriment_o !'!?

<J3Zf6.,

'

' -

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Volta-se à lista de oradores.
COncedo a palavra ao nobre Sr. Senador JamH Hadd_<id,_como Líder do Partido Socialista Brasileiro.
c

•
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O SR. JAMIL HADDAD (PSB-

RJ.~Como

Llder.

Pronuncia o seguinte disCursO.) - Sr~ Presidente e Srs.
Senadores:
- -Em 1964, era eu Deputado à Assem biêia Legislativa
do Estado da Guanabara, elciio pela leg~da dp Partido
Socialista Brasileiro, o mesmo Partido cuja liderança te-

nho hoje, transcorridos vinte_ e dois anos, a honra de

reçlamo, que é o reclam_o de_todo o povo do grande Esta~
do_do Rio dei Janeiro1 tef!ba o seu atendido pelo Poder
·Executivo do seu Estado, por ser um justo P!_eito, com<?__
V. Ex~ muito bem justifica. Cumprimentamos e aplaudi~
mos V. Ex•, que estã_s_empre voltado,_ nesta Casa e fora
dela, cprn a sua_sensibilidade de médico,_para os assun~
tos culturais e sociais. Parabéns.
-

exercer no Senado da República.
O SR. JAMIL HADDAD - N_o_Ore Senador Jorge
Lembro-me de que, naquela oportunidade, participei
Kalume, V. Exf- sempre se colocou, nesta Casa, ao lado
da votação de um projeto que veio a se transformar na
das questões sociais e sempre defendeu as classes menos
Lei Estadual n9 718/64, a qual fixou dotações para a_
favorecidas, razão pela qual o seu aparte enriquece o
construção da Faculdade de Filosofia de Campo Gran:.
m~u pronunciamento.
de, em terreno do Estado.
Sr. Presidente, luta da comunidade de Campo Gran~mpo Gran~e jâ dav? __!inais,_ ~qm!Ia época, de Ci~e
de
se intensifica dia a dia. Já houve at~ a p_resença de poiria alcariçar-um rãpido desenvolvimento, mercê, sobre-_
liciais militares reprimindo Ul!la. manifestaçã_o, feliz.men~
tudo, da ousadia e tenacidade de sua gente. O vicênio dete sem vítiÕlãs, e O govêrno do Estado, que apre~oa os
corrido se encarregou de demonstrar o ac~to dªs previ~
"brizolões" diutumamente, lá há não um "brizolão",
sões formuladas. CampÕ Grande é uma presença pujante
mas uma faculdade pronta e em funcionamen_to. _:r-.rã-o há
dentro do RiO de Janeiro e bem o sent,i quando, 9ã três
na-da qUe edificar. O terreno era público. Cabe ao Esta~
anos, fui Prefeito da teria carioca-.
~
-_ dá, pura e simpieSiriente, encampar e prestar àquela poAgora, a população dessa imensa regiãO vi:m enfien~
pulação, sofrida e de baixa renda, daquela zona carente,
tando urna campanha. no sentido de que o Poder Público
que é a Zona Oest~-do meu Estado, condições de po~~
encampe a Fundação EducacionaiUnif!._i::ada Campoascender
a uma universidade e, na realidade, de ter um
Grandense. Essa Fundaçãõ, Sr._ Preside_n!e, abrange a
-dia o direito de ser o,,que nós somos.
__ .
Faculdade de Filosofia, a qui-ine referi, e-o Colêgiõ de
Eram
estas
ás Pafávras que queria deixar nes.te mo~_
Aplicação Emanuel Leontsinis.
mento pc!rante a Casa; dizendo que a comunidade de
A Fundação s_e acha em mãos de particulares. Esse
Campo Grabde;--â Coiriuniâade da Zona Rural do meu
simples _enunciado _l!_ão teria _qualquer importância, se a:
ESlado, poâe contar com a minha defesa, não só da tri~
InstituiçãOviesse ãtendendo aos seus o~jetiyo~ normais.
buna do Senado, sempre que chamar, estarei ao seu lado
Todavia:, já sãô tantaS as queiXaS,-slç i?-ntas~as den_ún:-;
nes.ta luta por melhores dias, para a sua redenção em ter~
cias, que está constituído um grand_e movimtmto popular
mos educacionai~. (Muito beml)
em favor da encampação. cem mil assinaturas neste sen-~
tido foram colhidas e tudo levado ao conhecimento das
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
autoridades do Estado. O movimento popular foi ter às
palavra ao nobre Senádor Nelson Carneiro.
.
_
__
portas do Palácio Guana~ara. _ _
~preciso, Sr. Presidente, qUe estejamos_ ~e~pre _bell!_
atentos contra os que fazem do en_sino_mera ãtividadelu~
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Procrativa O nosso desenvolvimento há de ter por base a
nuncia o ·seguinte discurso.):- Sr. PreSidente, Srs. Senaeducação do povo. Se_ não se pod~_chegar, àin~a, ao ideal
dores:
do ensino gratuito, é íitdíspC:nSâ vel a vigilância sobre
Os trabalhos de civiS em Comissões Inilitares têm sido
aqueles a quem se permite dirígTr-as faculdades pagas.
"llSUais em nossa História, CQIIlo jâ foi b-erii-mais_usi.rai O
Sabemos todos que essas instituições são fai-tamente au~
exercício de certas fiiiwões ciVis preferentemente por mi~
xiliadas pelo Poder Público, recebem subvenções._ E
lítitfes. Quant~;> Se fundo_u, por ex~mplo, o serviço de procomo _correspondem a isso?
teção _aos índios foi o mesmo dirigido, duranU; mais de
Neste caso de Campo Gi-ãrióc;- Cheg·am~Se noúCias:quirlze anos, pelo General Rondon. Transfomado na
não esparsas, mas várias; Srs. Senadõres, no sentido de
FUNAI,
.durante mais ~e um decênio foi governado Por
que ali não Se observa nem mesmo .a gratuidade de dez
generais, tódoS ultimando o seu rDandato, o que não su~
porcento_das matrículas, o que é-ri_m imperativo legal.
cederia
com
os presidentes civis. -Há de convir o Senado em que un:t movimento amp~~
Também tivemos paisanõs nos Ministério:S da- Múirado por cem mil assinãturas, nos liffiites· de u~a regiãó -nha
e
do
Exército,-cOm
excelente_ desempenho, como um
do Rio de Janeiro, é um movimento que possui raízes
- generar-ocupou o Minisihio da Justiça. Não há com_o
profundas e reflete seriíssi~as preocupações.
nem por qll:e distinguir, no exercíc!o de quaisquer
Quer a Casa sãber como=-agíu a Fundação diante de_
funções adminiStratfvas, O_paisano do soldado e, por isso
toda essa _organiz_açã_o popular'? Di~pen~.9u pn~f~sores
mesmo, por igual, uma e outra classe merecem aquela
favoráveis ao movímento, impediu a criação da ass-oeqUidade de tratament_o gue se deye traduzir, tamg~m,
ciação dos docentes, solicitõU o auxílio de polícias mili~
no princípio da ÍSQOO!Jlia___s_alarial, interpretado_tant_~ à
tares e contratou seguranças. ___ _
luz do ex.ercicio efetivO do serviço, como diante da apoNo entanto, quero ma!lifestar ~minha convicção que
sentadoria.
o Governo do Õleu Estado, que tanto fala e apregoa em
Recentemente, tomamos conhecimeilto do Caso- de um
matéria de educação, não poderá permanecer insensível
civil que trabalhou ~urante quarenta e seis anos ·corrsecu~
a esse reclamo, que não ê só da mocidade, não é só dos
ti vos para o úõvern6 Fe..deral, na missão predominante~
professores, mas de _tod~ uma população de uma_ exIJtente exec_!!tada por militares, na demarca_ç~o das nos~
tensíssima zona da cidade do Rio de Janeiro.
·
sãs-fionteífas dO Oeste, de norte a sul do País. Tratava~se
E: preciso não esquecer a lei que fez ~ascer a _facuidaÇie
de U!ll servidor civil em Comissão Militar, ombro a
de Filosofia de Campo Grande e deu os recursos para is~
ombro com os seus companheiros fardados, no recesso
so. E deu o terreno. O Poder Público tem interesse direto
da selva amazõmca, passando sete a oito meses, anualno caso. Há patrimônio seu ha questão.
todos os anos, dentro da selva móspita, embremente,
Com estas palavras, Sr. Presidente, estou a cobrar a
nhados nas lindes que confrontam o Brasil com a Co,.
atenção para um problema de_ ensino, relat!vamente a
lômbia
e a Venezuela, na colocação de marcos ao longo
uma Fundação que é integi--iàa por uma Faculdade, de
das picadas infestadas de cobras _e mosquitos, vítimas
cujo_advento presenciei, participando, lá se_ vão muitos e
dasdiversas
doenças tropicais.
muitos anos, da lei que lhe assegurou o sopro de vida.
Os serVi à o rêS ·militares cOntavam, naquela época, em
tempo de serviço, além de receber diárias de alimentaÇão
O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex• um aparte?
e pousada, contentando~se os civis com os_ vencimentos
O SR. JAMIL HADD~D - Com a maior satisfação;- - mensais.
DepOis de relatar tal situação, nosso missivista"; JOSé
nobre Senador Jorge Kalurrie.
Ramos Santiago, lamenta que somente a viúva do civil,
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex~, há poucos minutos,
casando, perca a pensão do marido. Melhor fora que a
quando usãvamos a tribuna, veio ao nosso encontro,
lei fosSe igual para todos os servidore~.
ajudando-nos, aplaudindo-nos, com relação à isenção do
Era o tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)
pagamento de qualquer contribuição por parte dos apo~
sentados. V. Ex', sempre atento aos problemas sociais,
O_ SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)·--Concedo a
agora m~m_o usa ã. tribuna para ~efender a Fundação de
palavra aõ nobre Seiiador Lourival Baptista._
Campo Grande. Fazemos votos que V. Exf tenha o seu

a
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
-- Em fevereiro de 1934, os irmãos Brennand, Antônio e
Ricardo, reuniram para um almoço em homenagem ao
então recém~crhtdo Instituto do Açúcar e do Ãlcool, na
Casa-Grande da Usina São João da Várzea, em Pernam~
buco, as principais-lideninças da <igroindústria açucareira do Nordeste.
Uma fotografia TegistroU a presertÇa de 29 pessoas,
dentre as quais se destacavam os principais usineii'õS de
Pernambuco, Paraiba e A lagoas, que prestigiaram o prí~
meiro presidente do Instituto do Aç~car e do__Ãlcool, Dr.
Leonardo Truda, então- ein- Visifa ao solar da família
Brennand.
A partir dessa fÕtografia, transfigurada em doCumento histórico de indiscutível vidor, o eminente Escrítor e
renomado Economista Gílerio de Cadi,- ex-Deputado
Federal, que exe_rce~, no decorrer de uma brilhante trajetóriá pofíiico-adll)inistrativa, vârios ~argqs da mais alta
importância,-=- escreveu um liVro de excepcional importância, denso de conteúdo histórico e sociológico, consi~
derado pelo autor como "memórias'', mas que, na ver~
da de, ultrapa">sa as classífiC3.ções convencioriais. _..:
Precisamente intítulado "Históriâ'de uina Fotografia,
- Gtfeno De Gtrli, reuniu a um momumental volume de
000-páginas, uma série de ensaios sociológicos, pontilhados de reminiscênciaspesso~is, simultaneamente com- sucintas e pfofUndãs allã!Tses _ecofiõmicas a respeito da
agroindústrla do açúca_r, a história d<is casaS-:grandes e
os traços biOgráficos dos grandes usineiros do NOrdeste.
Gilberto Freyreenalteceu, no prefãcio da "História -de
uma Fotografia"

~~'"A obr_-a~.fa_ng~nt~ de Gi~_no De Carli, de iní~
cio, passa a ser~ de _tal modo decisiva, de sociofotogi-"afia, tal a documentação, quer fotográfica, quer
parafotográfica, qui: o_pesqu_isador em profundidade '.:: em extensão que é esse memori.alista,_junta a
t~xtôs _dé- aliãs, boa, c_Ia.ra __ ~. exata redação,
_enri_q_!J_ecer:tdo-os com apoios visuais e imagfsticos
reColhidos de fo[ltes co-n,fiãveis. E dando, por vezes,
a seu livro, alguma coisade,diditicamente museológico, na maneira de apresentar matéria complexa,
deixando que o leitor quase apalpe, com as próprias
mãos, fatos, episódios, r~corrências, além de ocor~
-rências, __ perspectivas de futuros e até tais futuros.
que lhe são apresentados à ba§_e de critérios quase
SeJ!lpre oJ;!Jeti~os de_ seleção, _dentre ~ais fatos, dos
mais salientemente tlpicos, representativos, e até
simbólicos faze:f!d~_ Q- que~_como apresentador de
01atéria sócio-_econoffiicamirite histÓrica,_Gil_eno De
Carli tende, por vezes, a mostrar~se inclinado a procurâf chegar a uma trans-história, no seu modo de
ver, em alguns casos~QU<!SÇ sociólpgoda História".
A vasta bibliografia de _GiienO De Carli - autor de
quase 40 obras- evidencia as dimensões desse infafigá~
-vel pi!squisildor.
Alguns dos seus trabalhos são hoje clãssicos, de consulta obrigatória para oS que investigam os problemas da
sociologi3., da história e da ecOnomia, no Brasil.
Destacam~se, entre outros, A Igreja Católica e a Reforma Agrária, Incentivos e Subsídios para o Nordeste, Memói-ia Biográfica dos meus ~ivtos e Outras Memórias.
(Açúcar)" D~sequilíbrios Regionais, Reforma Agrária e
Desenvolvimento Rural.
Gileito De Càrii cOnquistOU, a golpes de talento e de
muito tiabalho, uma inv~jável-posi"ção no cenário da cu!~
tura brasileira. Merece felicitações pela sua extraordinãria capacidade de trabalho e imenso valor cultural,
como homem de pensamento e de açào.
São estaS a~ razões de ser deste con~iso pronunciamentO à ffiargem da História de uma Fotografia.
Era o que tinha .a dizer,_Sr. Presidente. (Muito bem!
_ P~I'!JaS_!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - ConcedO a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

O SR. GASTÃO ~MüLLER (PMDB- MT. Pronuncia o segUinte discurSO) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi de Cuiabã-MT uma carta dos Técnicos em Assuntos Educacionais, subscrita por 15 (quinze) desses ú-
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teis servidores da Edu~açãSJ~ fator p_rifl1_ordlal ii!!-ra
Brasil atinja os seUs objetíVOs.
-

qúiõ -___ " .-.. -

Eles pretendem a transposição do· a tua! TécnicO- em
Assuntos Educacionais do MEC

-para

O cargo de

Auditor-Fiscal da Educação Nacional.
Afirmam os interessados.
.. Hojejã não teiJtOS

m~s

o__nome çfe I_nspetores

Federais de Ensino, embora continuemos a fazeiaquelas mesmas inspeções e aina-a a fiscalizar e a
aprovar as prestações de contas de todas as entidades que recebem recursos do MEC. Fiscalizamos até
as construções realizadas com recursos-do MEC.
NO-entanto, a denominação do nosso cargo passou a ser. Hlecnicos em Assuntos Educacionais".
Com essa Ocnominação, -effibora _exerçam-Ós
função coinpánida à de Ãuditor, não podêmos rece-ber remuneração de Auditor."
DiãÍlte _disso pleiteiain:
_
~_ , -~··7 ;;.::-:...
··-Criação da Carreira Auditoria da._E_ducação
Nacional,- aiia.Vés d-e lei.
--Trans-posição ~o at!lal 'réCfilco cm AssunTos
Edu~adonãis- ão MEC_ pãra Õ cargO de AuditorR
Fiscal da Educação Nacional.
_ Com-essas proVidêncíaS, os ''lnSpetoá:s Federaisdo Ensirio"- V:Oitariam a representar o papel de real
valor que tiveram no passado e o ÇJoverno Federal
estaria reconhecendo que educação não é assunto
secundário~

Tenho a impressão de que, a partir desse recoR_
nhecimento, o Governo estaria·· começando a resoiR
ver o problema da Educação Nacional."

F~ço meu, _$cnh?r Presidtmte, S~::n_bQ_res S_e:nado-,-reS,=:~ãpelo dêssa importa"i1tíssima claSse. mola meStra da luta pela educação.
_
Solicito ao Sr. Ministro, Senador Jorge Bornhausen, que estude com real interesse a reivindicação
dos Técnicos em Assuntos Educacionais do Ministério da Educação .
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

o" SR:PR:E'siDENTE (Passos Põrto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de SOuza. (Pausa.)
S. Ex~ não êstá presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio.
(Pausa;)
~. Ex• _1_1~0 está presente.
COriCedo ~- palavra aq nobre Senador C_ésar Cais.
(Pausa.)
S .. Ex' não está presente.
_
_ ÇÕncedo a palavra ao nobre Senad_qr Virgí_lio Távora.
-(Pausa.)
~·-- Ex• não está prC§eiJte.
_
Çofit"edo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
(PaUsa.)
.S. Ex• não" eStá presei:tte._ _ _
_
Está esgotada a lista de oradores.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Uma vez que
não será realizada sessão do Senado Federal rlo dia 26,
conforme requerimento aprovado pelo plenário, a Presidência designa para a sessão ordinária da próxima terçafeira, dla 27, a seguinte
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A carta subscrita pelos TécnicOs é-ass:iffi'rêêfígícfa:
CuiabáRMT:; 7 de maio de 19"86.
Excelentíssimo Senhor Senador~
DiantC das mudanças preconizadas e efetivatnenR
te realizadas pela Nova República, nós, Técriicos
em Assuntos Educa.Cionãis; -dá-Delegacra do
MECfMT, solicitamos de V. Ex• que se senzibilizee
se solidarize com o Movimento_ Nacional dos TéciliR
cosem Assuntos Educacionais;- integrantes do QuaR
dro das DcmeCs, para que concretizem as rei~ndí
cações que irão regulamentar e_ valoriza[ a situação_
funcional e P~Ofi~sional _do_ ~écnico _em_ Assuntos
EducacionaiS do M irífstC:rio da E-ducaÇão.
Cientificamos·a V. Ex• que a.S"fdv-lndicações pfer~
teadas pelo Movimento Nacional dos Técnicos em
Assuntos Educacionais são as abaiXO ref:icionadas:
I•) Criação da Carreira "AUditOrüi da ·Edu·
cação Nacional através da Lei;
2') Transposição -do atuaJ T~ic? em Assuntos
Educacionais do MEC _pã.ra O.,.cafgo de· Auéiiíor~
FisCal da Educação Naciõnal.
't mister esclarecermos a V, Ex•, que com a~PE4J~
vação do Projeto, os antigos e extintos caf&os -de
.. Inspetor Federal", voltariam a representar o papel
de real valor que tiveram no passado, e o Governo
Federal estaria, assim, re_conhecendO o real va_lor da
Educação, no contexto desenvolvimentista da
nação~
_-~.,
- - .. · . Nossa reivindicação é metecida,ejustã, consiQ!r·
rando o papel que os denominados :Tecnicós em ~s
suntos Educacionafs, vêm desenvolven_do, dt? inspetor~ flscal_iiadores e san~ionãdorés,da~l PrestaçõeS
de Contas dé todas-ai-ei1iidades converliadiS ao
MEC. Ressaltamos, também, que até meSmo as
construç_ões rea]izadas Com recursos Provenientes
do_ MEC. são por nós fiscalizadas.
TornartHie; ainda, mais justas ,nossàs rei_Y_inOi- _
caçôes, ao esclarecermos que apesar de exercermo-s
a função de Audifor, não podemos percébef rCm.U~
nerações condizentes -a essa função, ·sendo classificados como estamos, à categoria de têcnicos. ~ ___ _
Face às ju.s.tifici_aüV~ãs cxí:>qstas, n&; Téclllcos em
Assuntos EducacionaiS da DEMEC/MT, dirigíinô"~
nos a V. Ex.f, para que ao sensibili?ar-se com a nosSa
situação, venha manifestar o seu valoroso apoio ao
Movimento cncampado pela C!asS-e dos TécnicOs
em Assuntos Educacionais, frente·~ bancad_p. federal.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
No 97,DE 1986
_
_
(Eril Regiffie de~Urgéncfa.:.... J\rt:37l, ~'do Regimento
Iii terno)
Notação, em pririit!iro turno~ do ProJeto de Lei-cfO-Senado n9 97, de 1986, de autoria do Senador Murilo Badaró," que estabelece normas para a propaganda eleitoral
nas eieiçõe:s _de 1986 e d:f!. outras providências, tendo
PARECERES ORAIS, proferidos em Plenário, da
Comissão:

~~de Constituição· e Justiça, - ]I' pronuncl~ent~:.
pela constitucionalidade e juridlcidade do Pr_ojeto: -29
pronunciamento: favorável às Emendas de Plenário de n~'
1 (S_ub~titutivo) e 3, e cont_~ár!~.s _às de
2 e__4 a 10.

_n:s

PÁRECER-E"s, sob n"'S 72 e 73, de 1983-; das Cernis-_sõeS: - ·
- --de Legislação Social, favorável; e
-de Constituição e Justiça, (exame solicitado cm Plenário), pela constitucionalidade e juridicidade.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~> 104, de 1979 {nl' 3.923f77,_na Casa de_origem), que
especifica condições para insCrição e registrO de embarcações, tendo
PARECER F'A-vOFt"ÃVEL, sob n~' l75, de 1981, da
Comissão:
_
_ _
-de Transporte_s, Comunicações e Obras Públicas._
6

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara-o~' 196, de 1984 (n~> 2:736/83, na Casa de_o_rigem), que
dispõe sobre a alienação de imóveis pertencentes aos muR
nicípios e dá outras proVí~ê-ncias, tendo
~ PAREÇERES FAVORAVEIS, sob nos 1.215 el.216,
de 1985, das Comissões:
- de ConstituiÇão e Justiça; e
...:._ de Mu~icípios.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câm~ra n\1 187, de 1985 (n\' 4.967/85, na Casa de origem), de
iniciatfva do Senhor Presidente da República, que fixa
valores de retribuiç~o da Cat€:$Oria Funcional de Biomé-dico e dá- ou_tras providênCiaS, tendo
PAREÇERES FAVORÁVEIS, sob nos 200 e 201, de
1986, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de FinançaS.

RJ;QUER1MENTO No 92, DE 1986
{Artigo 239, Inciso VI, do_ Regimento Interno)
Votação, em -iUri10 único, do Requeriinento-ri9 92,de
1986, de autoría do Senador Nelson Carneiro, solicitando, Utravés d~ _Minis_tério _da Indústria e do ComérciO,
infofmaÇ_ões_ ã Superintefldência de Seguros Privados-:_
SUSEP, acerca da interrupção havida nas atividades de
empresas de previdência privada e conseq~entes providências porventura tomadas, visando à defeSa dos associados dessas entidades.

2
Vota.çà_o,_em turno único, do Projeto de Lei da Câmara Il~" 69, de 1981 (n~' 816/79, na -Casa de-origem), que dã
nova.t.edação ao art. 110 da Lei n~' 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo infrator, de mulia de trânsilo de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob_n~>s 83 e 84, àe 1984, das CerniSsõe~.

-de Tránsportes, Comunicações e Obras Públicas, favot1htel; c
-,--de Finanças, favorãvel, com voto vencido dos Senadores P-.:1ssos Pôrto e Josê Uns.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Lei_da Câm_ara ifl' 7J,:âe 1981 (n"' 81/79, na Cãsa de origem), qUe modifica a i'edação do caput do art. 7~> da Lei n~' 4.38Q, de_21
de agostO de ]964, que institui o sf.sterria lirl_<inceiCO p.ii-a
ãq U:isiçã:o de casa própría, tendv
PAREÇ~RES, sob nos 1.055-e I .056, de 1983, das Ço.
missões:
- de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta
de n'-' 1-CF.

Votação, em turno único, do Projeto_de Lei da.C.§!""laR
ra ~ 85, de 1981 ([111 3.652/80, na Casa de origeffi.), que
Agradecendo a atenção que, confiantes esperamos- e
altera dispositiYos da Lei n"' 6.537, d~ 19 de junho de
temos a certeza que V. Ex• dispensará a nosso lavor, firR - -1978, dispondo sobre os Conselhos Fédefal e l{egionais
mamas o presente.'_'
-de Economia, tendo

VotaçàÔ, _em turno único, do Requerimento n\' 95, de
1986, de autoria- do Senador Lenoir Vargas, solicifãndo,
nos-termos do alt. 279;_11, C, 4, combinado com o art.
195, I, do Regimento Interno, a inclu-são, em Ordem do
Dia, d_o Projeto d~ Resolução n' 16, de 1985, de sua autoria e de outros Senhores Senadores, que concede aos
ex-Semidores da RepUblica a· direit!J de utilização dos
se-rt"íços · técnicos-a.SsistenciãiS do Senado- Feaerãl que·discrimina, e_-âá outras proYidências.
10
Votação, em primci"ro turno, do Projeto-âC Lei do Senado n~' 4, de !984, de autoria do Senador Carlos Chiar:elli, que introduz alterações no art. 17 da Lei n~' 5.107,
de 13 de set1;111bro de 1966, para dispor sobre indeni- _ 1,açã-o_ dos .llposentados espontaneamente e que contavam mais de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966, tendo
PARECE-RES-, sob n~'s 584 e 585, de 1985, das Comis_s,õ_es.::~~---de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito favorávef; e
-de .Legislação Social, faYorável.
H

- Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 143, de 1985, de autoria d_o Senador Jorge Kalume:, que revoga disposição do Decreto-lei n"' 1.910, de 29
de dezcm bro de 1981, tendo
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PARECERES, sob n"'s 279 _a 281, de 1986, das ComiS--

sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitudonaHdade,

OSi.

PRéSIDENTE (Passos Pôrto)- Está encwada a sesSão.
( Le11anta-se a sessão às 16 horas e 25 minuto$.}_

juridicidllde e, no mérito favorãv:el; e

-de Legislação Social e de Finanças, favorâveis.
12
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 46, de 1985, de autoria do Senador~Nelson Carneiro, que introduz modifiCações no Código Penãl, com-vistas a ampliar_ a imunidad~ penal dQ a,_d~ogado no
exercício de sua atividade postulatória _jl!_diciãl, tendo
PARECER, sob n\' 206; de 1986, di Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mêrito favorável.
13

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 151, DE 1985
(Incluído em Ordem do Ola nos termos do
art. 195, I, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, dQ_ Pr_gkt_o de Lei do Sei1ado n'i' 15 I, de l9-s-5,0e aUtoria do_Senador Jl:ltahy Ma~alhães, que dispõe sobre a edição de decretos .secretos, e
lá outr:ds providências; tendo _
-~
PARECERES, sob n~' 373~ de 198-6. e aial, proferido
m Plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favo-rável, nos termos de
ubstitutivo que Oferece; e _ __
_ ~_
-de Segurança Nacional, contrário ao Projeto e ao
Substitutivo.
-

D!SCURSO~PRONUNC!ADO PELO SR. OCTÃVfO CARDOSO, NA SESSÃO DE 22~5-86 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
~SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para encaminhar a votação.)- "Sr. Presidente, Srs. Senadores,
rião crá niiJ1ha in'teilÇãO falar, eu a-té havia dito ao nobre
' Senad-or Carlos _ch-iarelli que não iria_ falar, depois me
obiiguei a dizer par_t_iCularm~nte a S. Ex~ que falaria em
_fll.ce a alálimas colocações feitas pelo nobre Senador Jaison Barreto e, depois, pelo nobre Senador José Ignácio.
Todas essãs c()isas me fazem lembrar, Sr. Presi_dente, as
- ràs que pediam um rei. Ranal regem petentes. Elas que-riãrri muito um rei. Afinal, no reino animal, tantos ti~
-nham um rei; e pOr que iS rãs nã_o-teriam, e acabaiam
tendo um rei cruel.
Eu. então, ima.gii10 que grande parte do povo brasilei_ro_d_Clle-eStar pensando na fábula. Por que nós queríamos
um rei? Por que nós queríamos o PMDB no poder se o
PMDB no poder é igual à ARENA? Um "Arenão" aper- feiçoado com juros e correção monetária, como se disse
aqui, neste plen"ário. _
_ Eu me obrigo_ a falar, Sr. Presidente, por iSso. Eu não
el)tcn9-ic como é q_u~ o _nobre Líder Alfredo Campos fa~
· um acórdo e, depois, cede o tempo do P_MDB a um liderado-s-eu pani que este Censure aqueles que subscreveram
-o_ ãCOrdo, deixando mal o meu Partido, deixando mal o
PMDB, e_nào sei,_mas imagino, deixando mal também o
PFL.

14
Então, Cu _qy.Úia ~izer-·o seguiÍlte; aCh-!!!llOS- qu;-~ri~Votação, em primeiro turnp, -do Projeto _de- lei do Se- -~
mas emendas__ do 1_1obre Sena,dor Jamil Haddad têm a
nado n~' 242, de 1984, de autoria do_SenadorJoão Lubo,
-mais
-inteirei. Proced-ência, como, por exemplo, p~~i_bir a
que dá nova redação-aO art. 79, da Lei n~' 5.692, de l f de__ ~
propaganda de governo nos 60 dias que antecedem ~s
agosto de 1971, que ''fixa as b"íretrizes e Bases Para o
el~_i.çõ.es.__ __
Ensino de 1<? e -21' Graus", tendo
PARECERES, sob ni'S 872 e 873, de 1985, das CÇimis- _ _ _yejam-~~iin-1 ê_ uma questão de lÓgica, ªe o candidato
sões:
tem _p m~is legítimo interesse_em difundir as sus ide-de Consti~iç~o ç Ju~tiça, pela constitucionalidade _e
ia~" e o seu_program_a para uma eleição que se aproxima,juridicidade; e
se-ele não pode fazer, I?OlUO é que um gover-no que eStá
-de EW.caçào e Cultura, favorável, com EJ:nenda_ que
t~rminando o seu mandato, que não precisar fazer esse
apresenta de n"' I - CEC. - -tipo de apelo ao eleitor - ele precisava 4 anos antes,
agora não- como ê_que se permite a esse governo fazer
a propag_anda às custas do Erário, seja municipal, esta15
dual ouJederal, e não_ se permite ao candidato?
Discussão, em turno únicO,- do_Projeto_ de Lei d8. Çâmara n"' 197, de 1984 (n9 953/83, n!_Ça~ã.de origeni), que ~ -- --Aclto que o-nobre Senador JarnH Haddad tem inteira
rJ.zão na sua emenda, especialmente porque estamos
institui o Programa Nacional dO Milho- PRO MILHO, vendq n<I; televisãQ.__ppr.e:te_mplo, o Governo da Paraíba
_ .
e determina outras providências, tendo _
ãp-resentu'ndÔ.
nil_ televisão uma mensagem da sqa irriPARECERES, SOb ri"'s 747 e 748-, dé" 1985, d~s CcimlsgaÇão, co~ uma j::teterraba enOI:me, certamente colhida
sões:
nãs
teiras
rox-as
do Paraná, ou nas terras ul?érri_mas do
-de Agricultura, favorável; e __
__Acr~ ou_ de Ro~d_ônia;_não ~eni por que o GovernadOr
-de Economia, faVorável, com Emendas que apresen_ HéliO Gafcia f.:izer p·ropa_ganda do s-eugovc:;:rno lá no Rio
ta de n'i's I e 2-CE.
=-Grande de)Sul OU Já no Amazonas do nobre Senador Fá(Dependend_o da votação dO -Requerimento n'i' 93, de
bio Lucena; o G()vemador Leonel Brizola, em todo o
1986, de autoria do Senador Joà'! Lobo,_de ad_iame!_lto
País~·
da discussão para O dia li de junho próximo).-

que_
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Sr. Presidente, acho que nós temos de guardar certa
coerência nestas coisas.
Chequei aqui e ep.contrei_ um compromisso assumido
pelo meu Líder- eu sou homem que primo, Sr. Presi-dente, por honrar Q~ compromissos assumidos. Agora, '"qu-ando eu vejo o nobre Líder do PMDB ceder a sua
oportunidade de falar para que um companheiro seu
censure os firmatórios de um acordo assinado pelo seu
- Líder, deixa-nos numa posição muito incómoda, nobre
companheiro de Senado, ilustre Senador Alfredo Cam-

po~tão, eu queria dizer, Sr. Presidente~ que se_assim é,
se o nobre Senador José Ignácio Ferreira pode ficar liberado, se o nobre Senador Fábio Lucena pode ficar liberado, ou libera-s~ pela sua força, então eu não tenho
como pedir aos meus companheiros de Bancada e de representação que votem contrariamente aos seus posicionamentos ou a sua consciência.
Eram essas, Sr. Presidente, as considerações que .desejava fazer. E desejava também fazer uma pequena digressão sobre o posicionamento do nobre Senador Jai~on
Barreto, que é homem de idéias muito lúcidas, de reconhecida coragem Qeste Senado. Agora, só penso que S.
Ex~ não faz inteirajustiça, por exemplo, ao meu Partido,
quando diz que a candidatura nata e a sublegenda são
resquícios autoritários endossados pelo meu Partido. Na
verdade, o único Partido que inscreveu no seu estatuto a
candidatura nata foi o PMDB, o PMDB pelo qual se elegeu o nobre Senador Jaison Barreto e S. Ex~ não devia
ler-se elegido por um Partido que inscreve em seu programa tamanha excrescência e_ tamanha imundície como
S. Ex~ o diz.
Então, temos, Sr._ Pre:sidente, de ter cuid'ª'do no apedrejamento qos telhados, ~specialmente quando se tem
· telhado de vidro. Eu não aceito este tipo de censura. B
verdade que o meu Partido apoiou os Governos anteriores a este,
também é verdade que tivemos, dentro de
nosso partido, algtJns gestos de rebeliões nem sobre todos as coisas fomos_ consultados. O que não podemos
-aceitar é que, nesta--hOra em que nos propomos a eliminar a candidatura nata, se o projeto for apresentado, di~Zce.r-que somos nós que n~o q-ueremos quando, na verdade, não e o· nosso Pãrtido que~tem es~a disposição inscrita no seu estatuto. Verdade também que este Partido já
não é mais o do nobre Senador Jaison Barreto, contra
quem nada tenho, pelo contrãrio, o admira pelo seu talento e pelo seu estilo de tribuno veemente e de parlamentar lutador. Só queria fazer este tipo de colocação.
Queria diier também qu_e o PMDB não perdeu a oportt.irlidade nos MunicípíoS- e nos Estados, de utilizar a
sublegerrda, quer para eleger prefeitos, quer para eleger
Senadores e, aqui mesmo, neste plenário, ~xistem Senadores eleitos graças à sublegçnda. Então, temos que ter
um pouc-O de cuidad~ quando dizemos que a classe polftica está lá em bWxo, que os políticos perderam o respeito. É preciso dizer: alguns políticos perderam o respeito,
e perdem esse respeito até pela falta de lembrança ou
pela falta de coerência, como no caso.
Sr. Presidente_, este o meu pronunciamento em nome
do PDS. (Muito bem! Palmas!)
_-
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SUMÁRIO
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Ll -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.2 - Mensagem do Senhor Presidente da
pública

Re~

- N~' 131/86 (n' 170f86, na origem), ~olicitando a
retirada da Mensagem n~' 405/85,' relativa ao ProJeto
de Lei da Câmara n~' 194/85 (n~> 6.202/85, na Casa de
origem).
1.2.3 ..,.._. Comunicação da Presidência
~

Referente ao deferimento da solicitaÇão contida
na Mensagem n~' l3lf86,lída anteiiofmente, e o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n~' 194/85.

1.2.4- Comunicação

-Do Sr. Seilador ClaudionorR.oriz, referente ao
seu desligamento do Partido_ do Movimen~Q Democrático Brasileiro e seu ingresso no partido SocialiSta
Brasileiro.

1.2.5- Comunicação da Presidência
-Recebimento das Mensagens n9s 128, 129 e
130/86 (nfs 167, 168 e 169/86, na origem), pelas quais
o Senhor Presidente da República, s~_licita _autorização _para que as Pre:feitu_ras Municipais de
Jaboticabai~SP, Recife-PE e o Govern·o do E&tado de
Pernambuco possam contratar operações de Cr~dito,
para os fins que especificam.
1.2.6 - Discursos do Expediente

SENADOR CESAR CALS-'- Nota da SUDENE
sobre a concessão de incentivos fiscy1is ã propósito de
noHcias publicadas no Jornal do Brasil, edição de ZJ
e 24 do corrente mês, sobre o assunto. Proposta da
subcomissão de estudos constituciOriais di unificação
das polícias civil e militai-.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Discurso
do Presidente José Sarney profcrídÕ em Juazeiro do
Norte-CE. Entrevista do_ Ministro dos Transportes
publica-da no Jornal do Brasil.
SE1YADOR JAM!L HADDAD- Condecoraç~o
do Ministro Antonio Jiouaiss: Homenagem de pesar

pelo (alecimento dos Srs~ Elias Pedro e Raimundo
tVãi1 Barroso de Oliveira.

dá outras providêncüls. Votação adiada por falta de
quorum.

SENADOR VJRG!UO TÁVORA -Confirmação
da descoberta de petróleo no poço de Marlin. no litoral do Estado do Rio de Janeiro. Apelo em favor de
uma maior exploração daquela área.

-Projeto de Lei da Câmara n9 187/85 (J19
4.967/85, na Casa de orig_em), que fixa os valores de
ret.ribuição da calegoria_funcional de biomédico e dã
outras providênciaS. Votação adiada por falta de quo-

SENADOR CARLOS CHIARELLI, como Lider
-Apolo de S. Ex• à posição adotada pelo Governo,
no concernente à reserva de mercado brasileiro no
campo da informât~Ca.
~-SENADOR ROBERTO CAMPOS- Colocações
sobre a.reserva de mercado brasileiro na área da in~
formática.
-

1.2.7- Comunicação
Do Sr. Senador Gã.lvão Modesto, referente a sua
filiação nos quadros do P..utído da Frente Liberal.
U-ORDEM-DO DIA
-:-=-Projeto de Lei do Sena.do_ n9 97/86, que estabe~
__, lece-normas para a propaganda eleitoral nas eleições
de 1986 e dá outras providências. Votaf:ào adiada por
falta de quorum.
- ~rojefo de Lei da Câmara n9 69/81 (n9 816/79,
na Casa de origem), que dã nova redação ao arL 110
da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de I966~Córligo
Nacional de Trânsito, determinando o pagamento,
pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade._ Votação adiada por falta de quorwn.

Projeto de Leí da Câmara n9 71/81 (n"' 81/79; na
Casa de_o_rigemf, que modifica i redação do caput do
art 79 da Lei n9 4.380, de 21 de agosto de 1964, que
institui o sistema financeiro para aquisição de casa
própria. Votação adiada ~or falta de quorum.
_:._Projeto_ de 4i da Câmara _nq 85/81 (n9
, .1_652J8Q. na Casa d~~origem), que altera dispositivo
da Lei n? 6.5-:37, de 19 de junho de 1978, dispondo
sobre os_ Conselhos Federal e Regjoila!S de Econo~
mia. Voiiição adiada por fâlta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 104/79 {r!-9_
3.923(77, na Casa de origem), que especifica condições_ para inScrição e registro de embarcações. Votaçilo adiada por falta de quorum.
- Prójeto de Lei da Câmar:a O~' _!96/84 (n9
2.736/83, na Casa de origem). que dispõe sobre a
aJleifa~.;ãó de iffiôVClS perfencentes aos municípios e

rum.
- Requerimento n9 92/86, de autoria ~o Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando. através do Ministério da Indústria e.:ao Comércio à Superintendência
de Seguros_Privados_- SUSEP._ acerca da interruPçãO havida nas atividades de empresas de previ~
dência privada e conseqUentes providências porven~
tura tomadas visando à defesa dos associados dessas
entidades. Votação adiada por falta de quorum.
--Requerimento n9 95/86, de autoria do Sr. Sena..
dor Lenoir Vargas, solicitando, a inclusão, em Or~
dem do Dia, do Projeto de Resolução n9 16/85, Çe
sua autoria e de outr.os Srs. SenadC?res, que concede
aos ex~Senadores da República o direito de utilização
dos serviços técnicos-assistenciais do Senado Federal
que discrimina, e dá outras providências, Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de lei do Senado n" 4/84, que introduz
alterações no art. 17 da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966, para dispor sobre indenização dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais
de _dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966. Votaçio adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 !43f85, que revoga
disposição do Decreto-lei n~' 1.910, de 29 de dezembro de 1981. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 46/85, que introduz
modifiCações no Códígo Penal com vistas a ampliar a
imunidade penal do advogado no exercício de sua
atividade postulatória judicial. Votação adiada por
"falta de quorum.
-Projeto de Lei_ do Senado n9 1.51/85, que dispõe
sobre a edição de decr,etos ~retas~ e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do senado n~ 242/84, que dã
nova redaçào ao art. 7? da Lei n' 5.692, de 11 de agos~
to de_l971, que fixa aS diretrizes e bases para o ensino
de 1~' e 2'l graus. Votação adiada por falta de quorum.
- Pr~ojeto de Lei da Câmara nQ t97J84 {n? 953/83,
na Casa de origem), que instituí o Programa Nacional do Milho - PROMILHO e determina outras
providências. Apreciação SObresiãda por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 93/86, de
adiamento da discussão.

~
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JOSE LlJCENA DANT AS

Oiriitor Executivo

ASSINATURAS

.-:1.

JOÀO DE MORAIS SILVA

Diretor AamínistrOflvõ

Via ·superfície:

----=-

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Diretor Industrial

Cz$

Cz$ 46,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso: Cz$ Or 17

Diretor Adjunto

Tifagem: 2.200 exemplares:

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADORA EUNICE MICHILES- Apoío de
S. Ex' ao _Programa de Planejamento Familiar.
SENADOR JORGE KALUME- NecrológiOdos
Srs~Simão_

Damasceno, Gerarâo Madeira de Matos
e Raimundo Sale_s ~ital~~
'

1.3.2 sessão

Designação da Ordem do Dia da próxima

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. João Lobo, pronunciado na sessão de
__ ,._Do Sr. Claudio_nor Roriz, pronunciado na ses_são de 22-5-86.

~·Do Sr. Áffiaral P~iXotO, p~onunéiado rui' sessão

Ata da

; J - ATAS DE COMISSOES

4-

MJ:SA DIRETORA

29-11-85,

_de ll-5-8_6,

IA- ENCERRAMENTO

92,00~

Anual

Semestral

77~

5 ,-,. LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
-6 - COMPOSIÇA;O DAS COMISSÕES PERM<'NENTEI;;

Sessão, em 27 de maio de 1986

M ~essão Legislativa Órdinária,- da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Passos Pôrto. João Lobo e Jorge Kalume
anúncio de que a exerce, sem o preenchimento das conÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PREdições exigidas por lei (art. 1~>), cominada ao delito a
SENTES' OS SRS•. SENADORES:
pena de detenção de três meses a um ano. E, peJo-ait. 211,
Jorge Kalume -___Alte<ti_cl~J =-Mário Maia_- Eunié revogado -o art. 47 do Decreto-lei n~' 3.688, de 3 de ouce M ichiles- Raimundo Parente- O.alvão ModeStOtubro de t94t.
Odacir Soares - Hélio Gueiros - Alexandre Costa~
Na-j_!lstificação, o autor, Deputado Darcy Passos, conAmérico de Souza --Alberto Silva- João_Lobo- Cesidera "inescrupulosos e perturbadores do regular e viosar Cais- Virgílio Távora -_Humb.erto Lus;ena- Cid.
lento
crescimento do mercado de trabalho" no Brasil, os
Sampaio - Nivaldo_ Machado - Guilherme P_alm~ira ·
qu~- procuram -~xercer atividad_~ profissional para as
- Lourival Baptista- Pass_os Pôrto- Nelson CarneirO
- Jamil Haddud- Murilo Badaró _:__seyero GQIP~-=---- _ qti~.i~ nã~ estão hab~litados. _ __ . _. __ - "'- ___ ,
ÁS Cómissões' « o Pl~oário da Câmara dos Deputados
Roberto Campos- Afforiso C amargo- Lenoir Varg_as
ap@V---ª-r~nil o projetol_gi.J.e agora vem_!_ r~VisãO _do Sena-Ivan Sonata- Carlos Chiarelli- OctáviQ ÇarQ_qso,__
do~-=
O SR. PRESIDENTE (Passos P(jrto) -=. A Jistl:!_ de
:t;·preciso salientãr que o texto do art. 11' do projeto repres-ença acusa o cOmparecimento de 30 Srs: Seóadores.
pioduz, ipSis literis, o do art. 49 da Lei de Contravenções
Havendo númerO regimental, declaro aberta._a sessã_o.
Pen::iis, Cr_ue o art. 2~> da proposição, por sua vez, revoga.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos _tr~balbos.
-=-- A modi'tlcação estã-ria pena aplic"ada:
O Sr. !~>-SecretáriO irá pi'oCeder à leitura do expedien_
O art. 47 do Decreto-lei n' 3.6_88_, de 3 de outubro de
te.
1941, estabelece:
_
.
~ li_do o seg_uinte
-~'Pena- Prisão_~imples, de_ quinze dias ou três meses

EXPEDIENTE
PARECERES'
PARECER

N• 398, de 198!)
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei da Câmanlri9 70, de 1983 (o~' 4.470~C,
de 1981, na origem) que ~•revoga o artigo 47 do

Decreto-lei n9. 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei
das Contrayenções :P_enais, e define o crime de exerci~
cio__ilegal de profissão ou atividade".
Relator: Senador Heh'ídio Nunes
O presente projeto de lei pretende seja considera,do crime o exercício de profissão ou atividade econômiCá, ou o

ou~ntulta

de cinqUenta centavos_ a cinco cruzeiros."

-O projeto de lei ~m examê -Propõe:
-:_~'Pena__- detenção, ·qe três meses a um ano."_
_
__ Comõ $e vê; proposiÇão _visa a elevar à categoria- de
violação imputável, dolosa ou_ culposa, comissiva ou omissiVa da lei penal- a contravenção penal, definida no art. 47 do Dec.reto-lei n9 3.688, de 1941, do
exercício ilegal da profissão ou atiVidade._
Dessa forma, a penalidade seria aumentada, passando __
da prisão simples de_ quinze dias a _três meses, para detenção de tr_ês meses a um ano.
Sabem _todos que o condenado cumpre a prísão simples sem rigor penitenciáriO, em establecimento ou seção
especial de prisão comum, enquanto- a detenção impõe
encãrcertimento tenlpõrário -em penitenciár!a; podendo

~-crime:...._

ª

também ser em seção especíal de prisão comum. Latu
sensu_, detenção e prisão provisória,' que tira a liberdade
do condenado.
Para os tratadistas, ..a contravenção é malum quia pro
hibitum,o isto é, u~ mal só porque a ~ei o protbe, em oposição-ao crime, qU:e ê um em si meSmO- malum quia maiuin" na conc.eituaçãO_de Esméraldírio Bandeiia.
O que se indilga é da conveniência social e doutrinária
de atribuir-se ao ex.ercício ilegal de profisão ou atividad_e
~ ~on~eituaÇã~_,je mal~~ si mesmo.
Estou em que a diretiíi adotada pela lei dã.s Contra~
venções Penais é preferível Pelo menos, ê a eleita pelos
doutrinad_ores.
O .confina_mento, em penitenciária, de um contraventor qu-e não -iteriminoso;-enquanto o_ exercício profissional Ilegal não resultar em crime (e por este o criminoso
responderá, iridividualmente) talvez seja inconveníente.
Ainda mais na hora presente, em que os problemas de
ordem econômica e social asfixiam a quase totalidade da
sociedade brasileira.
_ ~J=:~ck_é que o dispositivo de sanção, contidõ no art.
47 do Decreto-lei n~'- 3~688/41, precisa ser corrigido, n-a
_.parte relativa à multa.
Ma_s, ~dai a rev:o8:ar-sc o citado dispositivo que se inscreve-numa consolidação - para ensejar lei nova, que
trata isoladamente do assunto, a distância é grande.
Prefe~íve! _será esperar-se a ampla modificação das leis
penais, Com a-ãtualização dos códigos e legislação correlata.
O parecer, portanto, é pela rejeição do presente prÕjeto. de lei, por inconveniente e inoportuno.
_
Sala das Comissões, 21 de maio de 1986.- José Ignácio Ferreira, Presidente - Helvídio Nunes, Relator Jutahy Magalhães- Nivaldo Machado- Hélio Gueiros
-:-.Luiz Cavalcante- Lenoir Varg.as- Amaral Furlan.
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PARECER
N• 399, de 1986.
Da Comissio de ConstltufÇio e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9199, de 1985 que ~'esten

de ao empregado doméstico o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".

Relator: Senador Helvídio Nunes

O Projeto sob eiame, de nt

t99 j8s, apr~~;tado p~lo

eminente Senador Carlos Alberto dispõe sobre a eXtensão, ao empregado doméstico, do direito- ao Fu.ndo de
Garantia do Tempo de Serviço, e, pára isso, equipara o

empregador dom~tico à. empresa.
2. Na justificação, o Autor afirma que há uma discriminação do empregado doméstico, com relação ao trabalhador em geral, tendo em vista que só este tem direito
ao pecúlio formado pelo FGTS, enquanto aquele não o
tem.
E adianta o representante do Rio Grande.(fo- Norté:

••Poder-se-ia argumentar que o empregador doméstico não pode ser equi_paradq, ~~não por ficção
jurídica, ao empresário porquanto -não- exerce atividade econômica. Nesse caso, seria descabido
obrigâ-lo a contribuir para o FGTS erri favor do s-eu
empregado.
Por questão de justiça social, no entanto, deve o
legislador voltar-se muito mais para o atendimento
das necessidades do trabalhador, economicamente
menos favorecido, a exemplo, aliás, dos prinçfpios
que nortearam a própflã elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho."
3. As alegativas do Autor são_ proc~dentes sob o
ponto de vista humanitáriO, mas c:irecem de fundamentação sob a perspectiva jurídica, haja vista que o Direito
é uma ciência, baseada em comandos normativos, que
não podem ter por critériosjufzoª valorativos como o de
justiça social.
4. J?essa (orma, improceaenie s~â. sOb o aspecto
jurídico, a feitura de disposição legal Que, delil;leradamente, desconheça o sistema J!!!'.í~dico_ ~igente, em prol de
jufz:os axiológicos (e, portanto, variáveis) de justiça social.
5. Inconcebível é, por conseguinte, a equiparação da
pessoa fl:sica ou famílía (empregador ~omêstico) à empresa, cuja conceituação jurídica ·gira em torno da noção
económica.
O jurista Rubens ReqlliãO;-detendo-se s~bre o tema
..empresa", assevera:

••t preciso compreender, ... que a disciplina juridica d_a _empresa é a disciplina da ath:idade do empresário, e a tutela jurfdiêa da empresa é a tutela
jurídica dessa atividade. Essas c-onsiderações levamnos a compreender que, no ângulo do direito comercíal, empresa, na acepção jurídica, significa Umã atividade exercida pelo empresário ... " (inCurso de Direito Comercial, l9 vol., Saraiva, 1977. págs. 49)."
E mais adiante:
"Assim, por exemplo, a Lei n9 4.137, de 10 de setembro de 1962, que coíbe 9 abl!SO do póder econômico, viu-se na contingência de formular um conceito legal, como base da repressão ~que· objetiva. E,
por isso, no art. 69 , declara _que "considera-se empresa toda organização de natureza civil ou mercantil destinada à exploração por pessoa física ou jurídica de qualquer atividade -com fins lucrãtivos. (idem, pág. 56)."
6. O ensinamento transcrito confirma o entendimento acerca da improcedência !ia equiParaçãõ do emprega-_
dor doméstico à empresa, vez que inexiste similitude nas
atividades por esses exercida, mormente quanto ao aspecto de lucro, e desaconselha o acolhimentõ do art. 29
da Proposição.
7. Igualmente inaceitável ê o art. }9 do Projeto, que,
ao estender ao empregado domésticõ o_direito ao FGTS,
iguala desiguais, como o empregado em empresa e o empregado doméstico, cujás realídades são profund~mente
distintas, distinção que aflora a partir da natureza do
trabalho, por ambos desenvolvido, até o_tipo de relacionamento jurídico que mantém com os -s-~y,s _eiil.pi'egaO:ores: impessoal, no caso do empregado em empresa -

que, no mais da vezes, sequer conhece o seu empregador
- e pessoal, baseado no conhecimento direto e na confiança mútua, no caso do empregado doméstico.
8. Há de se ponderar, ainda, _que o objetivo visado
com a criação do FGTS, foi o de estabelecer uma opção
legal para a estabilidade do trabalhador, prevista na
CLT e alcançável·em 10 (dez) anos, opção essa queconM
siste na formação de um pecúlio, ou poupança, a ser utiM
lizada pelo empregado em casos dedispensaejou desem~
prego. Ocorre, porêm, que o Ordenamento Jurídico ao criar a
o-pção do FGTS para o trabalhador limitou-a ao empregado celetista, constituindo-se, pois, ex.ceções à regra, os
funcionários púbficos e os empregados domêsticos.
Dessa_ forma, os f~:~ncionârios p4blicos vitalícios e- efetivOs- terit a estabilidade assegurada pelo regime estatu~ári~, jã os funcionários públicos ocupantes de cargos em
comissão não têm qualquer estabilidade nesse cargo,
sendo Qemi~síveis ad nutum, desde que haja a perda de
COil]iaiJ.Ça cfõ seu superior, e sem direto, também, a qualquer tipo de indenização, FGTS, etC.
9. Nesses mesmos termos- do funcioD.ário público
ocupante de cargo de provimento em comissão - se cOloca o empregado doméstico, este tambêm un1 trabalhador da estrita confiança do seu empregador, e por este
demiti_Qo a partir do momento em que inex.ista essa confiança.
··
10. Entendo, pois, que a extensão _do bei:teficio do
~GTS~ ao em_prega~o doméstico é, além de p_ortadora de
outros víc;ios,_ inconstituCional por ferir o princípio da
isonomia, insCulpido noS }9 do art. 153 da Constituição
Federal.
Essa- lesão ao piincípio cOnStiiiiclon-ãi da isonomia
ocorre no momento em que o ~rojeto de Lei pretende
ígUal?-r os desi~Uais, o qt,te implica em afirmar que apresente Proposição cria direitos ao arrepio do direito positivo, da sistemática da ordem jurídica vigente.
11. É o Parecer, diante_ do exposto, pela rejeição do
Projeto.
Sala das ó:linissões, 21 de maio de 1986. -José IgnáM
cio- Ferreira, Presidente - Helvidio Nunes, Relator ~
Luiz Cavalcante - Lenoir Vargas - Amaral Furlan Hélio Cueiros- Nivaldo Machado- Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, mensagem que vai ser lida pelo Sr. J9SeCretário.--

E lida a seguinte

MENSAGEM
N• 131, de 19_86
--{Nii

f70j~, qa

Oifgem)

Excelentís.simos Senhores Membros do Congress_o Naclonai:
-Tenho a honra de solicitar a Vossas Excelências a retirada, para reexame, da Mensagem n9405, de 27 de agos~
to de 1985, relativa ao Projeto de Lei da Câmara n9 194,
de 19&5 (n<? 6.202, de 1985, na Casa de origem), que "au~
todza -o Poder ExecutJvo a abrir ao Ministério da Agri,
cultura o crédito especial até o limite de Cr$
54.528.466."000 (cinqUenta e qtiatr<?-_bilhões, quinhentos e
vinte··e-oifõ~rililhões, quatrocentos e sessenta e seis mil
.cruzeiros), para os fins que especifiCa".
Brasília, -ein 22 de maio de_ 1986. ~José Silrriey.
O $:R. ~RESn:H:NTE (Pàs~~s Pôrto) -_A R!esidênCia
defCre a soli_cít<\ção e determina o arquivamento defini~i
vo do Projeto de Lei da Cámara n9 I94, de 1985.
So_bre a mesa, comuni~açàoqu_e vai ser lida pelo Sr. !9Secretário.

í: lida a seguinte

COMlJNICA(;ÃO - .
ExcelentíSSimo Senhor
Senador José Fragelli
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Qununico a Vossa Excelência o meu desligamento do
-Partido do Movimento Democrático Brasileiro ~
_p:MDB -,e o meu ingresso no Partido Socialista BrasileTI-ó- PSB, a partir de 15-5-86.
Brasília, 23 de maio de 1986~- Qaudionot Roriz.
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O SR. PRESIIlENTE (Passos Pôrto)- A comuni~
cação lida vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência recebeu as Mensagens n9s 128 e 129, de

1986(ni'S 167 e 169/86, na origem), pelas quais o Senhor
Presidente da República. nos termos do art. 42, item VI,
da Constituição. e de acordo com o art. 2~> da Resolução
n'~ 93f16. do Sem~-~ Federal. socilita aut_orização para·
que as Prefeituras Municipais de Jaboticii.bal (SP) e da
cidade do Recife (PE) possam contratar operações de
ciédito, para os fins. que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de
Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.
Q_SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A Presidência
recebeu a Mensagem n' 130, de 1986 (n9 168/86, 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,
so_Jicita~autorização para que o Governo do Estado de
Pernambuco possa contratar o_p_er~ção qe crédito, para
os fins que especifica._
_
A matéria será disp<ichadi às COmissões d~ Economia
e de Constituição_ e Jusüç-a.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo_ a
palavra ao nobre Senador Cesar Cais, primeiro orador
inscrito.
O SR. CESAR CALS (PDS --,pE:-Pronuncia o seguinte díscurso.) -·sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de proferir o discurso que preparei sobre as
PolíCias Militares e Civis, e em função de ter sido citado
pelo Jornal do Brasil nas edições ·de 23 e 24 de maio, em
artigo sobre alguns Senadores e Deputados Federais que
se têm beneficiado com incentivos fiscais da SUDENE,
gostaria de transcreVer uma nota da própria SUDENE,
no seguinte teor:
ASSESSOR. EXPLICA OS INCENTIVOS
Recife- A assessoria de comunicação social da
S_UDENE negou, em nOta, que a autarquia esteja
-violando a Constituição ao conceder incentivos "fiscais para Dej)Utados Fede(ais e Senadores proprie~
Tários de erriPresas no Nordeste. Informou que, em
1974, a assessoria juri<fica_da SUDENE concluiu
que "a concessão de incentivos fiscais, a título de
participação, não pode ser tida, rigorosamente.
como favor, na medida em que está aberta a todos
quantos preencham os requisitos exigidos para tanto"'.
O prOCtifãdOr da SUDENE, Olympio Costa Júnior, observou que o A_r_tigo 34, inciso I, aiínea a da
ConstitUiÇã(i;"ão proib-ir que DePutados Federais e
S_enadores proprletâdOs de eniPresa firmem contrato com entidades do governo, ressalva: "sa[vo quando _o contrato_ obedecer a cláusulas urtiformes".
Ol,y_mpio_ COsta disse que, no caso dos incentivos
concedidos_ pela SUDEN E através do Finar, ••a
aprovação_ dos _projetas _está condicionada à satisfação de çxigêtlcias uniformes~ constantes de leis,
decretos, resoluçõeS e portarias, indistintamente im~
postas a todos".
Na realidade, Srs. Senadores, entre 1975 quando dei~
xei o Governo do Estado, e 1979, quando fuleleito Senador, eu, alguns fHhos eoutros.amigos fizemos um J:>roje~
t,_o para a SUDENE., em que eu não sou o sócio majoritário. Mas, -mesmo as_sím. ao ser éleito_ Senador procurei
a Assessoiía da SUDENE, para_ sab~r se tinha algum
-problema em ser sócio minoritário numa empresa cujos
projetas haviam Sido aprovados pela SUDENE.
l!lformaram-me de que não, conforme aqui transcreve o
assessor, na edição do Jornal do Brasil, de 24 de maio de

1986.
De modo que eu qUeria deixar explíciiõ, porque fui citado, e segundo a Constituição ou a própria assessoria- nada impede que um Deputado ou Senador seja sócio de
uma empresa que tenha incentivos fiscais dá SUDENE.
O que não pode é ser diretor, e, no caso, eu também não
sou diretor.
Sr. Presidente, Sr.s. Senadores, a Imprensa publicou,
há alguns dias, notícias dando conta de uma das subco~
missões do órgão criado pelo Poder Executivo para ela~
borar o Anteprojeto da Constituição Federal, emitira
uma proposta unificando as Polícias Civil e Militar
numa organização de caráter estritamente civil.
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C feio que como -ex:..GoVernador do Ceará, respônsã~
vel, portanto, na época; pela segurança pública do Esta~
do, nada hã de mais equiVOcado que o referido flà-recer
para o qual chamo a atenção dos Srs. Senadores, no ~n~
tido de que cada parlamentar estude_em prOfundidade o
assunto, evitando que venha se consolidar decisão_de tão
grande gravidade que colocará em risco a eficiência do
setor.
r
_ , · _• _ •
Sr. Pn;sidente, quando Governador, defendi a tese de
que a segurança ê pré-requisito paia' o deS.f:nvolvimento".
De_ fato, não haverá um trabalho com rendinl.ento, seu
cidadão está preocupado com a segurança de seus fami~
liares, se sua casa c·orre o· risco de_ser assaltada, suas ti~
lhas estupradas, como os jo"rnais de Brasília Vêni ãgora
anunciando' como um dos recordes .nos crim6(tegi.strados em 1986.
·
-·
- · -~ - ..
Na ocasião,- procurei definir ·com-ctfu.eza_ o papel da
Polícia MHitar e da P_olíCia ·ci-vil, ambas coordenadas
pelo Secretário de Segurança Pública, que fazia reUniões
semanais Com Os-- dois comandantes e mais o Diretor~
Geral de Trânsito.
·No caso do ceará, -a Polícia Militar tem uma tradiÇão
a zelar. Criada pela Lei n~ 13, de 24 de maio de 1835, du~
rante o Governo do Senador Padre Josê Martiniano de
Alencar, completou na semana passada 151 anõsde eKís~
tência, aluando sempre em defesa da segurança e tran~
qüilidade do povo cearense.
Foi fácil, em- f97l, com o apoio que ofereci, levantar o
moral dos integrantes da Polícia Militar, que atraVessa~
va, como os demais funCiOnários públicos, uma fase difí~
cil, tendo em vista que as dificuldades do Estado tinham
sido agravadas_ com a seca de 1970, seus vencimentos e
salãrios estavani com 6 meses de atraso e 4 anos sem au~
menta.
Recompor os vencimentos, fardar a po!ícia, equipar
com viaturas e sistemas de controle pelo rádio, construir
quartel-general e outros quartéis, construir a ACademia
de Polícia Militar, novos_ instrumentos para a banda de
música, auditório para recitais da banda de_música, salas
de fazer, inclusive jogo de xadrez, clubes de oficiais, sargentos, assistênCia Social para cabos e soldados foram ai~
gumas providências que constaram- do elenco de medidas
adotadas.
Também a Polícia Civil teve seu vencimento recom~
posto, bem como equipada para sua missão. além d~
construção da escola de Polícia Civil e valorizada
funÇãO de delegado.
Na realidade, a Polícia Militar, faZendo o policiamento ostensivo e entregando os casos_que envolviam apenas
civís à Polícia-Civil, que preparava os inquéritos e medidas conseqUentes, estabeleceu-se um trabalho harmonioso e efiCiente.
As polícias militares, e agora falo, generalizando, são
o suporte para todas as ações de defesa civil garantindo o
bem~estar das_ comunidades, principalmente diante das

cOJlStftuciona·l no territódo do E:Stadõ e-fofa-das frontei-'
r as cear_enses; f;ntre_ outras ações, p~deml?s ~e~~io~ar o
Movime-õio ReVolucionário~ Anárqúico iii"omj)ido Ra
Província do Pa:rã, conhecido pelo nome de Cabanagem,
onde a PM -CE. contribuiu para restaurar o domínio
da lei e pacificação daquela Província.
Integrou o então corpo de polícia do Ceará O Alferes
Antônio de Sampaio, que pcsteriormente tornou-se o
_brigadeiro, oficial~general, que é hoje o patrono da ln~
fantaria.
No litígio de fronteiras entre o Ceará e Rio Grande do
Norte a ação da milícia cearense evitou o choque_ arma~
do, e assim podemos citar sua partícipação no desloca~
menta da Coluna Prestes para a Bahia, a ação.em 1930,
tlõ EStado do Pará, para assegurar à espírito republica·
_ ~no, a sua presença em São Paulo na RevolUção Cónstíiucionalista, ou em 1935 em Mossoró (RGN) por ocasião
da Intentona ComuniSta.
.-A Polícia Militar do Ceará participou também da
Guerra do Paraguai contra o ditador Francisco_Solano
LoPes,· em defeSa da integridade e -honra dO Brasil.
_ Como filho de um capitão~PM, mêdico Cesãi-Cals de
Oliveira, sempre ouvi do meu saudoso pai as referéncias
mais elogiosas ao patriotísino-e espírito de disciplina dos
policiais militares. Como Governador, dei o meu apoio e
procurei cercar de prestígio os pOiiciiis -militares e Civis,
consciente do importante papel que desempenham junto
à sociedade.
Como Senador; aesejo oferecei o tileu testemunho da
Suã ação coordenada, na esperança de que minha voz
pronunciada nesta Casa- será ouvida pela Coinissão que
estuda o Anteprojeto de Constituição qUe será apreciado
pela Assembléia Nacional Constituinte.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Todos os brasileiros se recordam das imorredouras
palavras do saudoso Presidente Tancredo Neves que,
quando referindo-se ao Nordeste, afirmou effi ffienl.oi-á.:veis comícios:
.. 0 Nordeste é a primeira; a maior e a mais importante
das prioridades nacionais."
O Presidente José Sarney, numa indiscutí\·el demons~
tração de lealdade, coragem e patriotismo, não s_omente
relembrou o compromisso histórico do insigne Presiden~
te dramaticamente falecido, como de_u um passo decisivo, quando criou o Programa de Desenvolvimento da
Região Nordeste (Projeto Nordeste) através do Decreto
n<? 91.178, de 19 de abril de 1985, e o Programa de Apoio
ao Pequeno Produtor Rural, por intermédio do Decreto
n'i' 9l.l79, da mesma data.
calamidades~
=Além dess_es, outros programas integram o ''Projeto
No caso do Estado do Ceará, temos usado freqUenteNordeste'~ visando acelerar o desenv_olvimento integf<i.do
mente a Polícia Militar como estrutura de suporte, pela
da. Região no decorrer de 15 anos, com recursos estimasua organização, que está eni to"do o Estado, para a assis~
dos em USS 12 bilhões de dólares provenientes d.o Ba-nco
tência às vítimã.s-das secas e das enchentes.
Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento
Na defesa territorial, as polícias ril.ilitares desempe(BID), e de recurso_s próprios.
nham papel complementar à ação das Forças Armadas.
Lançado em solenidade especial do Palácio cl_o Plap.al~
A ação cívico~social das polícias militares Junto ãs coto, a 29 dejaileiro de 1985, o denominado PROJNEmunidades faz-com que a sociedade a respeite e nãO veja
Programa de Ir:rigação do Nordeste, destaca~se como um
no policial~mifitar apenas Um agerite represSor. No inteconjunto de empreendimentos decisivos no bojo do v as~
rior do Estado e mesmo nas capitais a população respeito_ e_ heterog~nio sistem;1 da$ múltig_las ações coordena~
ta o policial fardildo por aCreditar -nã sua forinação cívidas do Governo Federal, que deverã-o impUlsionar o de~
ca.
seilvolvimento-auto-sustentado de nove Estados NordesEm muitas Ocasiões, emiti o conceito de que o policialtinos- Maranhão, Piaui, C6ará, Rio Grande do Norte,
militar tem de estar mais treina'do que o soldado do __ Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia :..._ além
Exército. Este sempre atua enquadrado numa estrutura
da parte setentrional de Minas Gerais integrante do Poli~
hierárquica~ cabos; sargentos; oficiais, enqUail.to o
gano das Secas. Ao todo cerca de 18% do território na~
policial-militar, por via de regra, atua sozinho. o-soldaclonai onde mareja e luta pela sobrevivência uma popu~
do das Forças Arinadas identifica perfeitamente qiial o
lação de aproximadamente 40 milhões de habitantes.
seu inimigO, en(r\larifo (Jue para o soldado da polícia o
Para execução das obras de irrigação previstas no
inimigo é o ladrão, o assaltante, o delinqUente, que pode
PROIN_E, a cargo de empresas públicas e privadas, fo~
aparecer a cada momento, sob qualquer disfarce e caril
ram liOúados recursos no valor de Cz$ I bilhão e setequalquer tipo de arma~
centos e cinqilenta milhões de cruzados.
Mas, Sr. Presidente, permita~me, depois das teses aqui
O Presidente José Sarney deu início concretamente.à
levantadas, voltar a falar na Polícia Militar dõ Estado do
execuçijo desse Plano no dia 23 de maio passado, na ci~
Ceará, que como -disse, tcin mais de um século e meio de
dade de Juazeiro do Norte, no Ceará, ao anu-nciar a libe~
honrosas tradiÇões.
-racito·-c,~os menclonados recursos na presença-de 10 era~
A PM -CE. participoU-de vários moVirilêntOs arma~
vernadores; o Ministro da Irrigação, Vicente Fialho e
dos, sempre lutando em defesa da legalidade e da ordem
mais 6 Ministros de Estado; do Presidente da Assembléia
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Legíslativa do Estado, DePutado Francisco Castelo
Branco; da Sra Prefeita de Fortaleza, Maria Luíza Fon~
tenele; dos Comandantes Militares da Área; dÕ Prefeito
Municipal de Juazeiro.do Norte, Manoel Salisano Sobrinho; do Vereador João Barbosa, Presidente da Câmara
Municipal;· da Sra Diretora do FORUM, Dra Claire
Bomfim; do Dr. Doran)' S.ampaio, S!J.perintel:}_dente do
Desenvolvimento do -Nordeste; do -Bispo Auxiliar de
Crato e Juazeiro, Dom Nilton Holã.nda Gurgel; Secretários de Estado; dos Prefeitos e Vereadores da Região;
além~ da_ im_ensa multidão que não se cansava de aplaudir
o Chef_e dã Nação.
Ná eloqilentediscurso proferido em Juazeiro do Nor~
té, O PreSIGetlte José Sarney demoilstrou o seu profufido
-amor ao Nordeste, afirmando que ao criar o Min-iStério
da l_riigação deliberou_ entregá-lo a_um ilustre_"nordesti~
n_9 _que c-o-nheCe bem Os nóssos problemas, capaz e efi~
dC[lt~, o E?lgenheiro ceai'ense Vicente Fialho". Asseve~
rou, ainda, o Presidente José Sarney no seu históficO
pronunciamento de Juazeiro do Norte: ... ··A alma do
Brasil está no interior. Temos que valorizar o nosso
imenso sertão. Descentralizar e desconcentrar a nossa
economia._
A ri-queza brasileira não deve ficar nem na mão de
poucos, nem em poucas regiões... _A SUDENE é agora
um--orgariismô forte, uma autarqt.tiã. especial, e agofa inclui trabalhadores e empresários nas decisões que toma.
Coordenando os programas federais do Nordeste, ela é
uma alaVanca fundamental do desenvolvimento da Região, qUe neSte ano pãssado cresceu 7,8%. Para isso con~
ta, neste ano, com um orçamento de 17 bilhões de cruza~
__dos, mais de seis vezes a dotação que tinha antes da minha assunção ao Governo.
Além disso, o Banco do Nordeste aplicará este ano 27
bilhões de cruzados para impulsionar a economia nordestina ... O Projeto Nordeste beneficiará mais de dois
milhões de famílias do interior nordestino".
O discurso do Presidente J o sê Sarney é um documento
dign-o da mais atenta reflexão e tem, sobretudo, para o
Nordeste, uma ~portância transcendental, em-faCe-do
iní~ío imediato das obrãs do Programa de Irrigação, que
acrescentará l milhão de hectares aos 260 mil já irrigados._São estas as razões que me levam as solicitar a sua
incorporação ·ao texto--deste meu pronunciamentO, bem
como da entrc.wista concedida ao Jornal do Brasil, pelo
ilustre Ministro dos Transportes, José Reinaldo de Car~
neiro Tavares, por ocasião do Seminário promovido por
ess_e prestigioso órgão da imprensa brasileira, a 25 de
ag_osto de 1985, a respeito dos problemas básicos do
Nordeste.
O Sr. João Lobo- Permite V. Ex.• um aparte, nobre
Senador?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente Senador João Lobo.
O Sr. João Lobo- Ilustre Senador Lourival Baptista,
V. Ex' dest::rca- com muita oportunidade, nesta ocasião, o
discurso do Presidente José Sarney, quando esteve em
Juazeíro do Norte, no Ceará. Quero apenas aplaudir a
iniciativa de V. Ex', quando põe bem em destaque a
grandeza das idéias que o Presidente José Sarney reafirmou no seu discurso, indicando na pessoa do Ministro
da Irrigação, o ilustre cearense Vicente Fialho, como homem capaz, digno e conhecedor daquela região e dos
problemas ge irrigação. Quero apenas, também, trazer o
meu testemunho de que já está deflagrado o processo da
irrigação de um milhão de hectares que o Presidente José
Sarney almeja que seja feito, em cinco anOs, no Nordeste
brasileiro. Na minha região, próXimã à Cidade de Floriano, ex,atamente no Lago da Barragem da Boa Esperança, o Ministério da Irrigação já desapropriou 32 mil
hectares e já f~z a concorrência para- qlie 5 mil hectares
sejam concluídos talvez este ano ou nos primeiros meses
do ano de 1987. Esta é uma notícia rriuito alvissareira
para o meu Piauí e para minha região, porque nós, nordestinos, não temos outra esperança, a não ser que este
prOgrama de irrigação seja concretizado, levando a redenção de toda aquela região. Felicito V. Ex' pela oportunidade do registro que faz nesta tarde.
_O Sr. Yirgílio Távora -

Permite V. Ex.' um aparte?

O-SR. LOURIVAL BAPTlSI'A- Muito grato, emi~
nente Senador João Lobo, pelo seu aparte e pelo depoi-
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menta que dá a respeito do Pt~grama Janç~do pe_to Presi~
dente José Sarney. Quero, iarnbéin, -dizer a V. Ex' que,
no meu Estado, o -Governador João Alves Filho já pro-

moveu a irrigação de 4 mil hectares, nas barragens da Ribeira e Jacarecica, no Município de Jtabaiana, na barragem Jabiperi, no Município de_Iobias Barreto; e_na bar-

ragem Dionísio Machado, no Município de Lagarto.
Ouçõ, corii riuiitO praZer, o eminente Uder _Senada:r
Virgílio Távora.
O Sr. Virgí1io Távora - Eminente SCnador; 4uant.as
considerações a respeito da conveniência, da importância, diremos, da imprescindjbiJidade do programa de irrigação para o Nordeste._Nenhuma dúvida temos. Em
gênero, número, grau e _pessoa, ~dotamos e ~ndossam_os
as palavras de V. Ex~ Da mesma maneira, aS c-ongra!u~
Iacões que o eminente Representante pelo Piauí faz ao
Presidente da República. M_as queremos deixar bem claro aqui a este plenãrio que esta promessa de um milhão
de hectares irrigados ainda no Governo Sarney é um desafio que, no momento, transcende, a9 que conhecemos,
da força dos órgãos públicos e daquil.o que ele pode obter incentivando a ·iniciativa Privada. Oxalá que todos
nós vejamos esta meta atingi~a, que é o que desejamos,
nós nordestinOs. Mas apenas diria a V. Exf que, em 1967,
há de dizer que os tempos eram outros quando criado o
PIN e o PROTERRA, tinham eles como um dos objeti;
vos para domar justamente a resistência que naqueles
tempos dificil era o Poder Legislativo fazer as determinações executivas, como uma das_metas de çm_ 4 anos fazer a irrigiçâo de 100 mil hectares. Eminente Senador,
isto que dizem~s_ é apenas uma advertência, )?ara que o
nosso triunfafisffio -não noS-ce8:ue-e dutmamos sobre os
louros não de uma realidade e siffi de uma promessa ..
Sabe quantos hectares foram feitos du,rante esses 4 anos?
Foram executados 25 mil hectares. Em 5 anos nós nos_
propomos, ou melhor, o Governo propõe (a.Zer qUarenta
vezes mais. Vamos aqui estar vigilantes, dandop auxílio,
o apoio e o aplauso a tudo que pCdidO for 1 para que esta
realização seja levada a efeito. E, ao mesmo tempo, c·riticar aqueles atrasos, tudo que não contribUír Pàra q~ue tal
desiderato seja obtid~. ~ão ep.xer_gue _nas nossas decla~
rações pessimismo,~ ~!penas rea.Iismo, apenas o desejo de
ver, desta vez, a Região Nord~stina que tem à frente dos _
destinos do País um seu habitarlte, justam_ente o eminen~
te Presidente José Sarney, desta vez ela veja que promes~
sas se transformaram em realidade.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA~ Muito grato- a V.~
Ex', eminente lfder Senador Virgflio Távora, tarilbém
por este depoimento e esta advertência itue ê muito va_ .
.
_
liosa.
Com toda certeza o Senhor Presidente da Repóblica
permanecerá atento às suas ponderações. Agora, também não tenho dúvida de que a sua promessa de irrigar 1
milhão de hectares: acredito_ que, inclusive em virtude
dessa advertência de Vossa Excelência, este_ trabalho ser:á
coroado de êxito, porque à frente do Ministério da Irrigação encontra-se um inSigne técnico. e administradi:)r,
seu conterrâneo, o Ministro Yicente Fialho, que tem o
apoio integral do Presidente José Sarney.
Muito grato a V. Ex•, Senador Virgílio Távora, pelo
seu honroso aparte.
O Sr. Cesar Cais- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -,-

Com muito pra-

zer, eminente Senador Cesar Cais.
O Sr~ Cesar Cais- Nobre Senador LourivT~I Baptista:
eu também cumprimento V. Ex~ pela iniciativa em-destacar neste momento_ e colocar nos Anã is do Senado O discurso do Presidente José Sarney, quando lançou o projeto de irrigação, tão irriportante para o Nordeste. Só lamento que a Asses.soria do SenhQ_r Presidente da Re~
pública José Sarney não tenha aprovei~ado a oportunidade para que Sua Excelência falasse a todos os brasilel~
ros, a todos os nordestinas, independente de cor parti~
dária e tenha feito uma viagem de cunho poHticopartidãria, em que Sua Excelência só se fez acompanharde integrantes do PMDB, da Frente Liberal e da Prefeita
Maria Luíza, do PT, deixando todos ·os outros partidos,
que atuam no Nordeste, à margem-âe um programa que
devia interessar a todos os nordestinos sem cOloração
partidãritt. Ê uma oportunidade pouco freqUente, que
Sua Excelência teria para colocar um programa que inte--
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ressa a todo Nordeste, independente de cor partidária,
como um momento de união do Nordeste. Sua Excelência assim ci (azcndo- scí que foi a Assessoria do SenhOr
Presidente da República que fez esta discriminação com
os outros Partidos - deixou de praticar um ato pr:óprio
de um_ ~stadistu para praticur um ato próprio de um homem interessado nas campanhus partidárias.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -~Agradeço, também, o aparte de V. Ex~. eminente Senador Cesar Cais.
Estou satisfeito pOl-que V. Ex• acha que o programa poderá ser realizado e trará benefícios para o Nordeste.
QuantO aO caso da compOsiÇão d~ Co~itÍ;a que
acompanhou o Senhor Presidente _da República, não
posso dar e_xplicação nem_~izer a V. Ex' Qs..rnotivoscpelo_s
quais _foi ~sta Comitiva assim constitUída. O aparte de V.
Ex.• tem -o sentido de uma advertência do eminente ex·
Governador e ex-Ministro que deixou em Boa Esperança
a marca indestrutível da sua capacidade empreendedora.
Fico satisfeito com o seu ãparte quando aplaudiu a ini·
ciativa do lançamento do Programa de Irrigação, na últi·
ma sexta~ feira, em Juazeiro do Norte. Acredito que o
Presidente José Sarney tomará conhecimento do seu
aparte.
Muito grato a V. Ex•, eminente Senador César Cais.
A decisão do Presidente José Sarney significa, na prática, o maior impulso que o Nordeste poderia receber, no
que tange à aceleração do seu desenvolvimento global, a
partir da modernização da agropecuária e da vida rural
através_da irrigação que, além de aumentar a produção,
gerar empregos permanentes, deverá contribuir, substan~
cialmente para melhorar as condições de vida de milhões
de nordestinos em termos _de alimentação, saúde e traba~
lho.
Pode~se avaliar as conseqUências decorrentes dos empreendimentos vinculados à agricultura irfigada, quando
se verifica, por exemplo - guardadas as devidas :proporções- a experiência Pioneira erripréenôida pelo Go_verno João Alves Filho, com a execução do ProjetO. denominado "Chapéu de Couro", que vai __ p_rosseguindo
com êxito,. no semi~âdâo s_ergipano, assegurando, com as
águas captadas do São Francisco pelas adutorasjã cons~
trufdas, ~O- abastecimento d'água para consumo humano
e dos rebanhos, a sobrevivência das lavouras e a melhoria gradual dª-qualidade de vida das populações sergipa~
nas até há pot.ico tempo assoladas pelo f1agelo das secas
periódicas.
~ irrigação de um milhão de hectares vai libertar todo
o Nordeste dessas calamidades.
- O Ministér_io-áafrrigação, superioimente dirigídõ por
um técnico de categoria eXCepcional, exemplar probida~
~de e.reconhecida competência profissiOnal, o Engenheiro
Vicente Fialho, dispõe de todos os instrumentos _impres~
cindíveis, recursos têcnfco~. humanos e financeiros, para
concretízar,
5 anos, as seculares reivfildicaçôes bási~
caS clãs pOpulações nordestinas - uma agricultura livre
do_fl_~gelo das secas, alimentação farta, empreeiidimen~
tOs agroindustri8.is modernizados pela irrigação, traba·
lho e bem-estar para todos.
O Nordeste disp:)e, de acordo com os técnicos do Mi~
nist~o da Irrigação, _das condições necessârías parã o
bom desempenho de sua agricultura- luminosidade, re~
cursos hídricos e solos férteis,- mas ressente-se da falta
de uma administração ra_cional e correta dessas con-dições naturais
Esta-é, todavfa, a griúlde mi.S.são confiada ao erriinente
Ministro Vicente_ Fialho pelo Presidente José Sarney.
(Muito bem! Palmas.)

em

DOCUMENTOS A QUE ~E REFERE O SR.
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEUS DISCÚRSOS:

DÍSCURSO ~DO PRESIDENTE JOSE SARNEY
EM JUAZEIRO DO NORTE (CE)~ 23-5-86 ~ ~
"Senhor Gci~erllador dÕ- Estado do Ceará, Doutor
Luíz Gonzaga da Mota, Senhor Ministro da Irrigação,
Engenheiro Vicente Fialho; Senhores Ministros de Esta·
do; Senho.c.Eresidente_da Assembléia Legíslativa, Deputado Francisco castelo Branco_, Senhores Governadores
de Estado, a quem agradeço a honrosa presença nesta
manhã; Senhores P.drlamentares Federais e Estaduais;
Senhora Prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele;
Senhores Comandantes Militares de área; Senhor Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, Manoel Salviano
Sobrinho; Senhor Presidente da Câmara Municipal, Ve-
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reador Jo~o Barbosa; Senhora Oiretora do Fórum, Doutora Clair.e Bonfim; Senhor Superintendente do DesenvcilviJ:nento do Nordeste, Dom Nilton Holanda Gurgel;
Bispo Auxíliar de_ Crato e Juazeiro; Senhores Secretários
de Estado, Municipais e Estaduais; Senhores Prefeitos
00_ Região; Senhores Vereadores, Minhas Senhoras,
Meus Senhores, Brasileiros do Ceará, Brasileiros doCa~
riri, Brasileiros de Juazeiro do Norte, do Padre Cícero,
Nordestinos, todos nós, amigos e irmãos.
Não é por acaso que lançamos aqui em Juazeiro o
Programa de Irrigação do Nordeste.
----- Juazeiro do Norte,. Crato e Barbalha irradiam pro_gresso para amplas regiões de todo o interior nordestino.
E esta região importante centro agrícola e de comér~
cio, onde surgiu um dOs--aitesanatos mais conhecidos do
Brasil; terra _de podas; de cantadores, de intelectuais do
poVb, de graildes Violeiros, de artistas, de gente inteligente e sensível.
Ao chegar aqui pude olhar que o verde cobre hoje o
sertão de riqueza e de esperança.
A -água trouxe a vida.
Cinco anos de seca no Nordeste nos fazem ver que nós
nào_e_odemc;>s mais ficar escravos dos caprichos da natureza.
A agricultura não pode mais ficar· à espera da passa~
gem das nuvens passageiras.
Conheço de perto a tragédia nordestina.
Sou neto de retirantes que saíram com os pés rachados
para as caminhadas da seca em busca dos vales úmidas
do Maranhão.
Minha infância está povoada das histórias que ouvi
contar, não da vivÇ:ncia dos outros, mas do sofrimento
dos meus. O Chão, os pés rachados das caminhadas que
levavam o sofrimento, o medo, o desespera, mas também a esperança. Aquela esperança que estã na oração
milagrosa do Padre Cícero, quando ele dizia "na guia a
Paz", porque a guia dos retirantes era aquele primeiro
chocalho que il).dicava o caminho. Nesta ãrea a âgua
agora troux_e a yida. A agricultura renasce. Aqui viveu o
fogo e o foco do drama s_odal brasileiro.
A fome das grandes ci.d._ades brasileiras ê sobretudo a
fome nordestina.
O Gov_erno entende que a prioridade do Nordeste é
também a prioridade social do Brasil.
Os nordestinos amam a sua terra. E daqui não teriam
que sair se tivessem emprego e condições dignas de vida e
de trabalho.
O_ Nordeste tem ãgua armazenada. Falta ago-ra
-distdbu-í~la. Não é possível, como disse o Ministro Vi#
cente Fialho, que o Brasil, que é um continente, tenha
apenas um milhão e meio de terras irrigadas. Ainda ontem recebia o MinistrO da Indústria e Comércio da Ro·
mênia, Urn país pequeno dil Europa. E ele me dizia qUe lã
eles~ possuem quatro milhões de hectares irrigados, e o
programa prevê mais dois milhõ~ até 1990.
Eu fiquei calado, porque o Brasil só tem um milhão e
meio e assim meSmo fora da ·região seca e ãrida do Nordeste.
Por isso, desde _os priffieiros dias do_meu Governo dis~
se que a ação do Governo seria centrada na irrigação,
em primeiro lugar no Nordeste. E em Juazeiro estou hoje
iriiplantando o Plano de Irrigação do Nordeste, que vai
cfar nesSes quatro anos um milhão_ de terras ~rrigadas
para alimento, trabalho, liberdade, prosperidade e vida
digna para os nordestinos_
O Padre Cícero estaria contente em ver que o sertão
nào vai virar mar, mas vai ter água. Os rios serão pereni~
za.dos .. Os açudes terão_ braços, chegarão mais longe, alcançarão mais terras.
Precisamos de mudar a hi_BQria de sofrimento e de miséria da nossa região. Vamos trans_formar o Nordeste em
importante produtor agrÍcola, sobretudo de alimentos,
jixando os nordistinos em sua própria terra. E estamos
assim-tarrióêm atenuando o__ drama dos que sofrem nas
periferias âas grandes cidadris de todo o País, cuja maio~
ria é formada também de nordestinos. Vamos atacar, ass_im, o problema da marginalidade urbana, que é um gra_
ve problema brasileiro.
O Brasil não quer apenas se destacar Por sua grandeza
económica, mas sobretuda_pela qualidade de vida do seu
povo.
t hora de dizermos um não categórico à fome. Ninguém pode ser feliz onde se vê as outras pessoas sofrerem
a calamidade da fome:. I! hora de fazer. De agir. De lutar.,
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E o Presidente do Brasil não ten:t procurado fazer um~
coisa senão a-de-cumprir com o seu dever, vericeOdO d-ificuldades, enfrentandQ todas as aspcrczãs do caminho,

E o programa hoje aqui consagrado, de lr,!!gação do
Nofdeste vai permitir, dentro de cinco anos, que estaregillo ten~a-~m mil h~ o de heçtares irrigados, como já dismas certo e firme de que nordestino comO eu_ sou õ.ão rese, _ .
,
_
_ ~·
.:.Críafuos o Ministério da Irrigação e o eritragamos a
cua nem- p-erde a coragem.
~
um nordestino que Conhece bem os nossos problemas,
Estamos semeando a esperança COI? _prOgramas __e r_e~CitpaZ- e eficiente, comõ o enginheiro cearense Vicente
(izações, porque-o futuro está
mãos.
~
Fialho.
_
_
Os nordestinoS, ao longo de sua história, demonstram
Ao loDgo cte muitas outras providên~ias em favor da._
sua capacidade de trabalho, de bravura, te!lacidade, coregião, o programa hoje lançado sem dúyida_y_ai ml!dar a
ragem frente a todas as adversidades: Saberão agora junhistória nordestina. ·
tar forças- para modificar <Jpróprio d~c;tinO: <Y_~tino
-Aos ri:tais jovens que aqui se encOntiain, len:tbro que
que se curva ante a inteligência e o trabalho sério Oos hono futuro eles contarão como testemunha o início Ei.a camens.
Jilinhada da rederição, airavh da água definítiva, do nos~
Agricultores e -homens do ciuitpo:~corri o. ~laD-o Çr!lso NordeSte sofrido.
zado agora vale a peoa f~_zer agdcultur~. _
-~
_.
O Nordeste cansou-se da velha retórica Coilieri1Plativa
Ela é, a partir desse_ instantc, __o negócto m~~s rentável_
que destacava a miséria e seu subdeSenvolvimento e igdo País. A nova política de crédito rural, junto com. o
- norava o seu potencial de desenvolvimento.
Plano de Irrigação, nos lançará ilum patamar novo.
O que é certo e sério, já se sabe no Brasil, que dá certo
e vai" dar certo.
A reforma agrária trará justiça e prosperid~de para o_ Cotn a nossa vOntade- e a vonta~e de todos!_yai dar
campo. Será feita para ·apoiar queJ? p~od~iiz e âiar _óP,orcerto.
tunidades para quem quer produz1r. E nao s:_r~r~t~~~
Desejo a'gradecer as generosas palavras dos oradores
da por pressões dos que desejam manter suas lerras um_que aqui me saudaram. Mas desejo agradecer, sobr~_tu
camente como bens de valor, para fins especulativos _e
do,
ao OB:randioso e humano povo do Nordeste, ao povo
não produtivos. Não vamos permitir que_ as terras fi~
~-e Juazeíro do Norte, ao povo d~ Cariri e do~ municí~.
quem inaproveitadas. E também nã~ será re~!r?a_da po_:
p-ios q1.iê aqui-estão, a maneira Carinhosa, bondosa e inaqueles que não querem fazer a reforma agrana e quecentivadora _com que me receberam esta manhã. T~nhC?_
rem que ela seja apenas um slogan, quando ela deve ser
yíajado o BraSil intdf.o ·e sempre ao meu lado o povo
um plano de ação em benefício do povo.
brasileiro, p-orqUe é dele que tenho recebido as fo~ças
O Nordeste colherá este ano uma das suaS maiOreS-saque foram capazes de mudar o Brasil. _ .
.
fras. Esta produção demonstrã Que ãqui h.i"terras boas
Disse e repito: onde estão as minhas forças'? As fC?rÇas
de plantio. E estas terras poderão ser _aiilda melhor apro- __
quC eu tenho estão no fogo dO povo que iem me apoiado_
veitadas. Com a-irrigâção, com a reforma agrária,_com o Que fez vencer o Plano Cruzado e faz com que o Presiesforço e a imaginação, cõm a escolha certa daSCultufas,
dente que saiu do Nordeste, v_olte ao povo n_ordes~i!Io, -~o
vamos aumentar mais ainda a nossa produção.
seu· povo, e possa dizer: O Brasil iriteiro recon~ece hoje,
Temos agora uma economia sadia sobre a qual pod~
_que_ na Presidência da República está um homem que
assentar-se uma prosperidade duradOura.
-pen~-- rios int.eresses do Brasil e do seu povo.
É necessário ·produzir mais, pois S~o ºus_2rios os ga~
nhos que não correspondem ao aumento da produtividaHoje re$taurou-se a esperam;a nos olhos dos brasileide.
-ros: Jieràei num momento de__inc_ertezas, quando o destiOs brasileiros estão com maiô r poder aquisitivo éQUeno ln~; entregou o comando do Brasil e a maior dívida e~
rem aumentar o seu consumo.
=
term{-do mundo. Herdei a maiof irlfl3.çãó, fieràei os
Por isso, devemos trabalhar mais, para produzir inSis.
maiores problemas e não tive, durante quase· um a:nO,
Povo deJuazeiro do Norte, nordestinos, povo brasileiuma-trégua. Mas, posso voltar hoje aqui 3o Nordeste e
ro_.
_dizer que a inflação está Já eritbaixo e que a esperança
A alma d_o Brasil está no in-terior. Temos qUe valorizar
_ voltou ao Brasil.
nosso imenso Sertão~ Desccntiãlizar' e desc()nCefit"f"iir a
Por isSo, eu agradeço_a este povo d-o Nordeste o carinossa economia. A riqueza brasileira não .deve ficar nem
nho com que me recebe, e que é igual ao carinho com
na mão de poucos, nem em poucas regiões.
·que tenho sido recebido pelo Brasil inte-iro. E quero
O GovernO tem uma nova política, mas não ~eali~3re
valer-me das palavras do Prefeito lembrando o que disse
mos projetas faraônicos. Os__nosso.S projétôs Diâ'ls imPoro Padre Cícero sobre a seca; q!Je: cada casa devia_ter uma
tantes são os projetas sociais. Aqueles projetos que não
oficilla
e um santuá.;:iQ. Vamos rec_olher desta mallhâ esta
têm Placa, mas que melhoram a vida do povo.
liçà<J:
q-ue nos vem do passado e_de 11m ~ome1;0 de fê, para
O Estado rião teria sent.ído se não,se vol~asse para_os
o Brasil inteiro, quando ele falou que caqa casa desta remais pobres. Pãra um merhor equilíbrio ~_entro da sacie~
gião devia ser uma o_fiçina. Hoje, que cada casa d_o Brasil
dade. Para a eliminaçãõ das injustiças e da explo_ração.
Seja uma ofiCina: Porque quem diz oficina diz trabalh<?,
Queremos uin Brasil mais justo e àlais digno e o" Go~
Queni diz trabalho,. díz emprega:. Quem d[z em2rego1 diz
verno--estã fazendO _a_ sua parte.
vidã. digna._ Quem diz v~da dig.na, diz um_ homef!! co01 diA SUDENE é agora um organismti forte: uina auiar: _
reitõ à felicidade.
qtiia especial; e ampliou sett Consel.ho D~líó_er~_tivo, e
agora inclue trabalhadores e cnlpresãr_!os-_nas_ decísõ~
E o programa de recuperação econômica restaurou o
que toma. Coordenaõdo os programas fed_erais do Nortrabalho do Brasil, afastou a especulação, a malandradeste, ela é uma alavánca fundãffieOta-1 do d~énvolvi
gem ociosa dos juros, para constrUir um Brasil ~ério, 9ue _
mento da região,·que·neste an·o passado Cresce-..1"1,~%.
-é _esse_ que nós estamos construindo.
Para isso conta, neste ano, com um dr~ani~nto_de 17 bi~a oficina de que nos falava o Padre Cícero. Mas ele
lhões de cruzados, mais de seis vezes a dotação qu~ ~i~ha
também falou no santuário, De_ que vale uma ofi~in? sem
antes da minha assunçào ao Governar-Além d1sso, (isantuário? PorqUe quem fala de santuário -raia da fé. A fé
Banco do Nordeste aplicará_ este ano ~7 bilhões_~e"cruzaque dá ao hçmem condições de vencer, óe ter coragem,
dos para impulsionar a economia n'?rdestina.
. _._-de _ley e,speranças, de vencer dificuldades, de_ dar ao IroO Nordeste __crescerá. ainda mais e de maneirâ mais
mero a noção de que ele é algo mais do que um simples
equilibrada c_om os programas e projetas que estamos animal racional, para ser uma criatura de Deus.
lançando.
santuário, re, ·ofiCiiiU,- tra])a-Jiio. SC:jaffi .eSSàs inspiO Projeto Nordeste _beneficiará irúlis de dois milhões
rações que vêm do Padre Cícero, que criem o Brasil de
de famílias do interior nordestino. Assegurará aos trabahoje.
lhadores- com terra ousem terra- o acesso;:iOs meicis
#

em-nossas

e

de produção, tecnologias e mercados, aPontando-os no
desenvolvimento de comunidades rurais.
O programa de apOio a pequenOs produtOres, como o
Programa São Vícente, estimula os-tr~balhadqfeS rurais_ -=a se organizarem de (orma associativa, em benefício da
produção e da produtividade_.
__ . _- ___ -=- -~=0 Programa FINOR-Aiimentos apóia a implantação
de projetas privados de irrigação destinados à produçãO'- de alimentos.
--

A PALAVRA DE ORDEM É ]RRIGAR
_Du~ante 25 anos, a palavra de ordem era industrializar>Com a chegada da Nova República, também a SupiÚ(nte.ndência para o Desenvolvimento do Nordeste
Brasileiro- SU DENE- está mudando seu discurso. A
pãhvra de ordeffi agora -ê irrigai-e~ 3pr0veifalldõ.O Potencial hídrico da r.egiào, produzlr alimentos.·

"Temos mercado regional,
·nacional ou externo para a
produção de alimentos em mais
de 1 milhão e 200 mil hectares"
O responsável pela mudança do discurso ê um Engenheiro Civil maranhense de46 anos que já foi Diretor do
Departamento Nacional de Obras de Saneamento DNOS. Desde que assumiu em maio de 1985 a Superintendência da SUDENE, em Recife, José Reinaldo Carneiro Tavares tem repetido que a região nordestina tem
apenas 200 mil hectares de terra irrigada e precisa em
I 990 ter mais I milhão de hectares de solos molhados ar·
tificialmente com as águas dos rios Parnaíba, Jaguaribe,
Açu, São Francisco e Pajeú, entre outros,_plano do Presi·
dente Sarne)', de que é o maior propagandista.

"Os 790 projetos
que estão em
fase de implantação prevêem
- a criação de mais 201 núl
~empregos diretos e permanentes"
José Reinaldo Carneiro Tavares reconhece as falhas
no projeto d"a-industôalização do Nordeste, mas preferi
nllõ chorar sobre o leite derramado. Ao contrário, fala é
daqui para a frente e preten_de corrigir o rumo durante o
percurso-. Defende, por exemplo, o sistema de Incentivos
fiscais adotados para estimular o desenvolvimento ec~_
nômico da região, quando garante que o FINOR (Fun~
do de Investimento para o Nordeste) é o que tem mais
credibilidade entre todOs os fundos de investimento que:
circulam pelo meicado de capitais do Sudeste. Ele reco·
nhece -que o quadro da pobreza nordestina é grave, mas
não lrreVêrSTvel:
- 0 Nordeste pode-!niidar em poucos anos esse pano·
rama dramático e perturbador - ele acha.
JB- (lual é o grande problema do Nordeste hoje, em
termos econôn;Iicos?

José Reinaldo- O maior desafio a enfrentar, se se
pret(!nde desenvolver o Nordeste, é o .da precãria econo·
setor rur.al, com a agricultura de baixa produtivi·
dáde,~limitada a ãiglJmas áreas úmidas e enfrentap.do
uma alia faixa de risco. A região rural concentra a meta·
de da população nordestina e apresenta indicadores so·
ciais inaceitáveis. Vivem na zona rural mais de 17 mi·
lhões de habitantes, 80% dOs quais recebem menos de um
salário mínimo e destes mais da metade menos de meio
salário mínimõ. Essa área exporta mã-o-de-Obrã abundante e des_qualificada, que muitas vezes aCaba margina~
lizada- nos centros urbanos de todo o país. Assim, com
30% da população, temos-somente 13% do produto e i_-Il:·
felizmente metade da pobreza nacionaL O pequeno e instável resultado econômico do seta r primário reflete-se rio
setor secundáiío e traz para os serviços um grande contingente de subempregados. Embora o setor industrial
nordestino tenha crescido nesses últimos anos·com grande força, representa apenas 7,6% da indústria nacional e
certamente a ausência na região de um mercado consumidor- deve explicar o ?!raso relativo em_ q~e nos encC?n·
tramris, impedindo J.!-11]a maior vitaljdade econômica.
~i_a_do

JB- Este é um quadro irreversível? A pobreza nordestina é nma fatalidade?

José R~iOaldo- Acho que não. O Nordeste pode mu-dar em poucos anos esse panorama dramãtico e perturbador. Basta que nós ajamos como outros pafses que utilizaram politicas mais adequadas ao aproveitamento dos
recursos naturais existentes. Tentamos no passado resol-Ver o- probltinia por uma poHtica que se chamou de
.. combate à seca". Construímos desde então centenas de
reservatórios, dezenas deles plurianuais, na tentativa de
armãzenar ãgua necess~ária a enfrCntar pefíodoS de grandes seca~. Não procuramos fazer, a não ser em datas recentes, pesquisas de campo definidoras dos solos existentes, não localíz_amos as barragens junto a solos agricultá·
veis, nem as planejamos para outros usos além da acumulação de água._ Outros países, e os exemplos são inúmeros, trabalharam em suas regiões áridas ou semiáridas com outro enfoque- tornar produtoras essas regiões, com _oferta de alimentos e empregos estáveis._ E a
solução comum foi irrigação, qUe- foi definida como a:
resposta do_ homem à seca.

a

JB- Que países são esses?

Maio de 1986

José Reinaldo- Estados Unidos~ _China, ~ússia,
lndia, Egito, Espanha, França, MéxiCo~ Austrália segui~
ram esse caminho.
JB- Que exemplo mais o fascina?

José Reinaldo- O exemplo dos Estados Unidos com
17 grandes Estados na região árida, hoje todos grandes
produtores agrícolas, é impressionante. No começo do
século, aquele país criou o Bureau of Reclamation com a
incumbência de gerir o aproveitamento múlliplo dOs i-ecursos hídricos daquela região e _úsá-los racionalmente,
priorizando a irrigação. Assim, éonée:rítroü.~Se~nüm -úriico organismo a geração de energia hidre!êtrica, o ã:bisiecimento-de âguas às populações., o co1Úroie dt! enChentes,

o lazer e a irrigação. o--reSultado mais expressivo é o da
Calirórnia, âeserto sem uso e-desabitado no-início do século e hoje o maio produtor agríc_ola do mundo em 4 milhões e 500 mil hectares irrigados, com 266 produtos diferentes, renda anual da irrfgã.çãci de u-sS-12 bilhões _e
uma das maiores renda per capita do mundo, No Nordeste, infelizmente foi diferente.-_Além da defitl.ição de
políticas incoinplCtas, mesmo na região semi~ârida_oride
a água torna-se um produto mais vital ainda, temos órgãos diferentes para cuiO:ar áa- energia hidrelétrica, con:.:-tro !e de enchentes, abaste~~mento de áli:J!a, _irrig<_~.ção_ ~te.
Cada um trabalha independentemente do outro e do resultado_ todos sabemos.
JB- Mas é simples assim? Basta transplantar uma exM
periência bem-sucedida de um país estrangeiro para o N ordeste?
José Reinaldo- Há soluções ViáveiS e fá testadas no
mundo inteiro; :rria.S-Tãffibém no Nordeste temos exemplos. A região de Juazeiro-Petrolioa, no mais ârídO sertão da Bahia e de Pernambuco, hoje apresenta, no meio
da miséria cirCundante, um pólo dinâmico, de pleno emprego, jUntando irrigação e ãgroindUstria, nos mostrando mais uma vez o caminho a seguir. Por_isso, não temos
qualquer dúvida__dequeé em ·muito boa hora que o Presidente José· Sarney definiU o N_ord(!s~e como prioridade
maior de seu Governo e lançou um ambicioso programa
de irrigaÇão de I inilhào de hectares em cinco anos, iníciando~ a nosso ver, a criação de uma economia estável
no--setor primário;- capâz-de gera"r reflixos p-osítívâs erri
toda a economia nordestina.
JB - Mas, neste momento em que sobram produtos
agrícolas no mundo inteiro não seria arriscada tanta am·
bição?
José Reinaldo- Estudos de mercado já realizados
pelo DNOS e pela Sudene mostram que, agora em 1985,
temos mercado regional, nacional ou externo para a produção de mais de 1 milhão-200 mil hectares e no ano
2015 para quase cinco milhões de hectares. Temos água
estocada, infra-estrutura já iiTlPlantada e o Brasil tem
também uma competente e aparelhada indústria de equipamentos de irrigação, demonstrando a viabilidade desse programa. E oportunamente é revitalizada a Sudene
com a devolução do poder de coordenar o desenvolvimento regional, possihilitandci- radonalizir o caótic6
quadro administrativo que interfere no Nordeste. Isso
tudo somado ao Programa de Apóio ao Pequeno :PrOdU-_
tor Rural, mais voltado à eliffiíniição da pobreza absoluta, ambos apoiad-Os pelo Bailco Mundial, a refo-rma
agiária em lãtifúndiOs imPfodutivos e uma política consciente de apoio ao-p-rodutor; permite a espe"rança de mudanças profundas,
JB- Mais esse tipo de ação prescinde dos incentivos
fiscais que têm sido usados para acelerar o desenvolvimento da região nordestina?
José Reinaldo-Acho que o Nordeste.não ê um
problema insolúvel, mas um desafio. ~fundamental, de
qualquer maneira, que polítiCaSde iricentivõS diferehciã~
dos continuem ajudando a regiãó, pois com pobreZa_de
tal dimensã-o, é necessário que se apreSsem os -meios qUe
normalmente levariam dezenas de anos antes de apresentar resultados. Falo pelo bem da .çegião, mas também
pelo bem do Paíti, quejãmais ser"róesenvolvido enquan~
to não resolver a· problema do Nordeste.
JB - Mas não é essa política de Incentivos a responsável por uma imagem distorcida de que o Nordeste é um sorvedor de recursos de outras regiões, que recebe montanhas
de dinheiro sem retomo e se tornou um estorvo nacional?
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José ReinaldO- Bem. Ê pr~císo eschlrece:r e apagar de
uma VeZ Por todas essa imagem que- reafmente existe_n-Õsul do Pais. Porque a realidade é difeTente, muito diferente até. O Finar, por e)(~mplo, que feliiriiente é o mais
respeitado dos fundos- de investiritentõs do país, comprovado ainda agora pelo aumento de sua arrecadação, que_
passou de Cr$ 380 -bilhões em 198_4 para Cr$ 1 trilhào
3.00- bílhõeS em 19:f5, -ê um futldo que:_ não onera a sociedade brasileira, poís-effi !984 o recolhimento_do IPI de_
errlpresaS incentivadas foi maior que o valor aplicado
pelo ~inor neste mesmo ano. A Nação ~ecebeu de volta,
- Tfó mesm-o períOdo, mais do que aplicou.

coriseguiu~Se reativ-ar a eCOJ?-O~ia, chegando o Produt<?
Interno- Bruto a alcan_çar taxa média anuai de crescim-ênto em tor_no de 6,8%, ao longo de 20 anos, O produto industrial__obteve desempenho ainda melhot, com índice de

-lU%.
JB- Mas esses projetas ocuparam a mão-de-obra evitando o êxodo?

José Reinaldo~ Õs projetas incentivados foram a
principal fonte criadora_de empregos diretos e permane~
nentes na região. Assim, os 2 mil251 projetoS-<i.provãdos
são resportsâveiS pefa geraçãO de 430 mif empregos diretos permanentes._O __valor atuaiizado dos 23 anos de inJB- O Finor seria então uma contribuição do Nordescentivos ao Nordeste corresponde a Cr$ 17 trilhões 400
te ao país?
bilhões, enquanto o total de investimentos aprovados
corresponde a Cr$ ~-O trilhõeS 200 bilhões, compreenden-jos_e Reinaldo- E não é a única. Oufra, por e-xeinplO,
do recursos próprios, einpréstfmos e outros créditos.é o superávit regional na balança do comércio .exterior,
Com isso, também se y_erifica que o vãlor dos incentivos
importante neSses anOs de grande necessidade de moedas
representa menos de 20%_ dos investimentos aprovados
fortes. Sabe-se também_ que seu parque industrial adquino Nordeste atravês dos projetas incentivados. Somente
re cerca de 48% de seus insumos no sul do País e que soos projetas de empresas incentivadas, que estão fora do
mos mercado para grande número de produtos produzisistema de incerftTVós, COntribuíram com 230 mil empredos no _Sudeste e no Sul. Não hã dúvida de que o enrigos
diretos e permanentes, Eventuais perdas desses emquecimento do Nordeste é de interesse s_o_cial e econômiCC!_ Para as demais regiõ~. ·
···
- p-regos, em decorrência- áo fechameiito de empresas são
__cõmpensadas por ampliações de outra unidades e pelo
='JB- E p~a ~r o pontapé inicial parã eSse enrlquecinúmero efetivo maior de empregos gerados em relação
m_êt_ato bâsta i.l'rigat e estimular a_ agroindústrla?
às oportunidades inicialmente previstas. Os 790 projetas
que
estão em fase de implantação prevêem a criação de
-José Reinaldo- Bom, há uma política que não pode
mais 20 I mil empregos diretos e permanentes,_ ~_impor
ser esquecida-aí. É a política de pesquisa cientifica e teCtante
realçar que_dezenas de milhares de novas oportuninológica voltada para a produção, com a criação ou estí-dades de empregos são criadas, durante a implantação
mulo a entidades voltadas para a obtenção de melhores
com obras de construção civil e instalações
dos
projetas,
produtos mais adaptados às nossas condições nhtura"is
em andamento. Devemos levar em consideração, tam_ no__s_etor_ primário óti o melhor rendimento dos pólos inbém, os empregos indiretos criados pela política dç industriais, já existentes, Como o Pólo Petroquímica, Alcentivos fisC-ais. Se fevarmos em co-nta; nu.ma estim.ativa
coolquímnico, Metalúrgico e ou~ros ou, ainda, a implanconservadora, que cada emprego direto criado gera quatação de-novos como o Eletromecânico, de Informática
tro emprezos indiretos, ter~ os um ~niverso Q.e 1 milhão
e.tc... Um_bom exemplo é o iniciado com o Instituto Tec722 Cnii 500 enlpi-egos indiretos, ·p-revistoS nÕs projetas ·
nológico da Aeronáutica, que possibilitou o CTA e este a
incentívados,
doS quais 866 mil correspondem aos proje·
indústrü:l"aer_onáütjcae.autras indústrias dinânúcas que
--tos de implantação e 916 mil aos projetas quejã saíram
dai surgem_a c~da dia. A~pesqlll_sas_p_er_!!titir~o ajmplan-.:
do Sistema Finar.
ta.ção de ramos industriais com grande integração horizontal como irrigação; agroindústrias ou _outros que uti-JB __: PQr que ·a &dene suspendeu temporariamente os
lizem ao máximo ínsumos industriais produzidos no
_~rojetQS de pecuária de corte do Finor?
Nordeste e também industriais de ponta que interessem
-José Reinaldo- A participação- do- Finar é pouco
em face da existência de recursos naturais compatíveis.
adequada aos projetas agropecuârios, na forma como se
J_B- Mas voltemos aos incentivos. O Sr. não teni-dúviencontra estruturada a empresa agropecuária regionaL
das de que o sistema de incentivos fiScais tem representado
Ainda assim, ela tem observado um crescimento subsum bem para o Nordeste?
tancial nesses últimos anos. Os dados estatísticos levantados demonstram claramente tal crescimento, quando
José Reinaldo- A anãlise dos efeitos produzidos pese verifica que·a partícipação dos projetas agropecuáriOs
los inc_entivos fiscais Sobre a economiã do Nordeste deve,
passou de 14,7% em 1979 para 31,6% em f984, Por Outro-necessariamente, considerar situação da re&ião antes e_
lado, tem-se verificado_ ultimamente, dentro do setor
depois da criação do sistema de incentivos. Na década de
agropecuário, uma concentração dõs recursoS nos proje50;os sefores prodU.tívos do Nordeste estavam não só esios_de pecuária de corte, Os projetas de pecuária de corte
taganáos, mas em- acerituado pfocesso de decadência,
- participaram com 65,6% da parcela do orçamento do Fipelo s~u_ C!-bso_Jctis_mo_~ ineficiêitcia. Foi ~ntão que o Gci;
nar destinada no ano passado ao setor agropecuârio, envetno Féderal resolveu dotar o Nordeste de alguns insquanto a pecuária de leite participou com 18,2% e a petrumentos ·dinarriiZadores d~ ec_onomia_ da_ região
-Cuária de pequeno porte ficou restrita a 7,8%._ Como os
Centro-SuL P!im~ir~, foi conferida prioridade à moder: -- projetas agropecuãrios são classificados, em sua quase
nização dãs-índúStrias tradiciõnaís da área, como coõ.totalidade, na faixa "A" de prioridade, a Sud~ne está fadição de preservação de suas a~ividades. No ~so, as
zendo um reexarne de critérios de seleção e de classifiprincipais foram as têxteis e o:s curtumes de couro._ A se~
cação de forma que_ se possa estimular os demais subseguir, desenvolveu-se
trabalho de estímulo a novas
tores, Pmlsso a Sudene suspendeu por seis meses a aprooportunidades de investimento. A.concessão dos incentivação de projetas cfe peciiãria de corte e concede prioriVõsToi, então, efetuada tendo em vista, sobretudo, a_ uti:---dade à aagricultura, especialmente a voltada para a prolização dos recursos. naturais, matêrias-prinias, insumos
dução de grãos, inclusive a agríCultura irrigada, a agroine-mão-de-obro:~. locais. Esse processo incip-iente de supedústria, a pecuária leiteira e a pecuária de pequeno porte.
ração da estagnação econômíca deveu-se, pois, em grande parte, à,_confianç_a que o setor empresarial depositou
JB- Esta seria a principal_mudança de enfoque da
na política de incenrivos do Governo Federal. No todo
nova Sudene em relação ao -Finor?
já são 2 inil 251 projetas aprovados com apoio; dos incentivos incluindo investimentos no setor -industrial,
José Reinaldo - 0 aperfêiçoamento e o fortalecimenagt_:oindustrial, da agropecuária, da pesca e da infrato do Finar ê objeto âe estUdos neste momento~ Imporeat_rutu~a hoteleira e _de_ telecomunicações, Dess<;. total,
tantes aspectos, tais _como a inegoCíabilidade _do C.I.
(Certificado de fnv-estirilerúO) em prazo menor que o
-77,7% (I mil751 projetas) são de novos empreendimentQs contra 22,3% (500 projetas) de ampliação e moderni_ atual, a abertura do capital das empresas, maior participação da CVM no controle, maior e mais eficaz poder de
zação. Os prOjetas induStriais representam -mais da metaintervenção da_Sudene e BNB em empre_endini.eiltos pade dos projetos aprovados, isto é, 1 mil206, correspon-dendo a 53,5%, seguidos de projetas agropecuários, cOm -- ralisados, a recuperação de empresas em dificuldades e a
38,3%._Do montante-de projetas-aprOvadoS; i -mil461
püniÇão para desvios de recursos desses fundos são temas em debate agora, iodos visando ao maior contfole e
empreendimentos, equivalentes a 65% dos 2 mi125I, já se
garantia
de retorno põi- parte dos_- investidores. A obencontram implantados e fora do sistema de incentivos;
tenção de maiores recursos pelo Finar tambêm faz parte
enquanto apenas 79-0 (35%) ~tão em _(ase- de implande tais estudos.
tação, Como·conseqílência dos investimentos realizados,
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JB- Por que o Finor não apóia micro, pequenas e médias empresas?
José Reinaldo- Por sua complexidade, o Sistema Finar não se adequa às micro, pequenas e mé~ias e~pre
sas. Q_ FiOor exige que ·a-s empresas sejam. Çol!stitU}9as
sob a form·a de sociedades ariônímas, que diSpOnham de

uma organização contábil complexa, que tenham seus
títulos negociados e:m Bolsas de Valores, por leilões especiWs, exigências essas que não p·odeni ser s~:~Portadas pelas m-icro, pequenas e inédias empresas, principal~ente
pelos custos que representam. Mas a.presenç_a domman- _
te das micro, pequenas e médias empieSas rio Nordeste_é
um fato iilconteste, como é incúnteste que esse· segriientónão· tem o apoio-que ffieiix:e. Antigmente havia o Prog~
ma de Apoio à Pequemre Média Empresas, desenv~(vt~
do pela Sudene e pelo Banco do Nordeste, em arttcu~
lação com os bancos estaduais de desenvolvimento, que
foi extinto por- falta, principalmente, de apõio financeiro
federal. Agora a Sudene propõe a criação de um p~ogra~
ma próprio para as micro, pequenas e médias empresas,
sem descaracterizar a estr.utura organizacional dessas
unidades de produção e sem prejudicar o mecanismo do
Finar, que se mostr_ou bastante adequado como fonte de
recursos ao desenvolvimento da indústria regional. Esse
programa adotarã formas simples e ãgeis de atuação e
deverá ser executado_de forma descentralizada, através
dos bancos estaduais de desenvolviemnto, sob a supervi~
são da Sudene, cOm vistas a se ·atingir o maior flúmero
passivei de empresas. Serâ adotado o sistema de finan~
ciameilto qUe permita a reã.limentaçào do programa, ob~
servada uma política de taxa de juros adequada às micro,
pequenas e- médias empresas e compatível com as características da região.
JB- A Sudene conseguiu industrializar o Nordeste?
José Reinaldo- Apesar de todo o esforço que vem
sendo feito, nõs últimos 20 anos, o processo de industrialização do Nordeste ainda é muito incipiente. Realmente, a participaçãO do Nordeste na produção industrial
brasileira é da ordem de 7,6%, como fã disse, conforme
dados do _Lútimo_ ce_n_s_o.__E_m_ termos -de emprego de pes~
soai na indústria- de transformação nacional, tal partiCipação representa cerca_rle 10%. EsseS-íridices atestam -a
exígua presença da região no setor sec~ndário do .Brasil,
não obstante todo o esforço de çrescunento venficado
nas décadas de 60 até 80, em qUe as taxas de ~volução do
produto iil.dustrial se situaram, na média, en: ~orno d~s
10% anuais. -JB - Em que Setores, é imprescindível que 'a üidúiiria
nordestina cresça?
José Reinado --A pequena expressão dos gêneros metalúrgico, mecânko, de material elétric? .e eletrôni~o ~de
mateiial de transportes, não tem permitido o devido suporte de sustentaçãO da indústria _rec_ém.~instalada na região. Cumpre também levar em considera_ção_ qlle os
complexos industriais aumentaram a oferta reg1on-ªl de
bens finais, atém da produção de bens g.u_e dem~ndam
tecnologia avançada, como a quíniica fina. ~ expa~sãõ
dos setores mecânico, metalúrgico, de matenal ~letnco e
material de trao~orte darâ maior consisfênciil ao crescimento harmônicb à_a indústria de transformação em termos de integração-inter-setorial, col!l_o, por exe~plo no
apoio ao desenvolvimento da agroindústria.
O SR. PRESID,ENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jami_l Ha!ic!ad...,.

condecorado. É o reconhecimento das injustiças do passado, onde grandes homens nesta _terra sofreram cas~
sações e punições pelo Simples fato de serem ho~ens de
idéias. Temos dito sempre, nesta Casa, que respeitamos a
ídeologia de todos. Uma democracia plena é aquela em
que há o convívio dos contrãrios:~cada um defend~mdo
as suas idéias cada um defendendo, dentro dos Part1dos,
os seus progr;mas, visando, no eQtanto, o aprimor~men
to do regime democrâtic_o_e visando, antes de mais nada,
o bem-estar da população brasileira. Foi um momento
de grande alegria, como disse, poder abraçar o meu querido e particular amigo Aritôriio Houaiss ao ser condeco~
- raQ.Q n.oje de.. manhã no Itamaratj.
~
Mas a vida como disse, Sr. Presidente, tem coisas que
a própria razão desconhece. Naquele mom~to em_ que
vivia de intensa alegria,-Corrio já -declarei, pois, além do
seu _J)léríto por mim esplanada anterior~nte, Antôni?
Houaiss era até no domingo próximõ passado o Presidente Nacional do Partido Socialista Brasileiro, cargo
q-ue aperias- deixou- de ocupar em razão ~a multiplicidade
dos afazeres que não permitiram que continuasse à fren~
te do nosso Partido.
Mas, naquele momento de alegria, Sr. Presidente.' naquele jus tá momento, estaya sendo sepultado no R10 de
Janeiro um irmão, um irmão não político, uma pessoa
com queni me_afinava por laços de amizade indestr_u.tí-__
veis, liltf dos líderes dos comerciantes_da Rua da Alfân·
dega, tradicional ceritro comercial do Rio deJan~iro, pe·
queno comerciante, mas que viveu toda a sua v1d_~ pro·
curando servir ao próximo. Dentro de um grande Circulo
de relações era procurado diuturnamente para interceder a favor 'de pessoas que procuravarrrauxílio:_Às vezes,
se ausentava do ;:;c1,1 cstabdeciJllento comercia( para prestar favo( a alguém. Era esta figura por todos nós admirado nós des~endentes de libaneses- não Só nós, mas todo~ aqueles que conviveran: com Elias , ~edro hoje
encontram-se contristados, f01 sepultado VJhma de um
enfarte cardíaco às 12 horas _no Rio d_e Janf;iró.
Daqui erivio aos familiares o ineu seiltiniehto de. fé,
um sentimento de saudade, para com o noss-o quendo
Elias c·onhecído carinhosamente como "Elias Capitão".
Conheci seus filhos jovens, garOtos, wb deles, como profissional atendi no momento de uma séria fratura. e ou~
tro que ~ompletou seu Curso de Me~icina e h?je é um
brilhante ortopedista na cidade do Rro de Janetro. Que~
ria deixar aqui, neste momento, estas palav~as de sauda~
de ao meu_ querido amigo Elias Pedro, carmhos~mente
chamado de Elias -C?p_itào.
Sr. PresidenTe, neste momento também, atçndendo a
uma solicitação da Bancada do Partido no Cearâ, qliero
também render um preito de saudade e homenagem a
um dos ilustres cearenses, infelizmente falecido em Fortaleza no dia 23 de-maio-de 1986. Trata-se do Dr. Raimundo rvan Barroso de Oliveírã, figura q-ue- me-receu, já
que nãu tive o prazer de co_nhecê-lo, mas a simples leitura de sua biografia faz com que nós vejamos·qu~perso
nalidade era o Dr. Raimundo.
Além de ter ocupado vários cargos na Diretoria do
Movimento Estudantil, o Dr~_Raimundo foi Presidente
do Centro Estudantil Cearense em 1941. Foi Diretor, em
Várias gestões, do Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua,
da Faculdade de DireitO do Ceará.
_
Foi" professor concursado da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Ciências Econômicas_da mesma Universidade e da Faculdade
de Administração da Universidade Estadual do Cearã.
J?r'a um homem de idéias. Era mar~ista desd_c;: a jUVentude. -- -Foi um dos integrantes da Direção &tadual d_a
Aliança Libertadora N_acional, em 1935, representando
os estudantes.
Foi Deputado Estadual na legislatura de 1?62 a 1966,
com mandato interrompido em 1964 por ter stdo cassado
pelo Al-I, de9 de abril. Deputado Estadual na legislatura de 1958 a 1962, Presidçnte da Assembléia Legislativa
do Ceará em f960. Faleceu como-integrante da Direçào-Estadual do Partido Comunista- Brasileiro do Ceará.
Candidato a Vice-Governança-do ~stado em 1954.

0 SR._JAMIL H;'\D~-:\D ,(PSB- ~J. P~~nuncia, o seguinte discurso. Sem revis_à9 d9 orador:.)- Sr)~r~~aden--:
te, Srs_. Senadores:_
.
.
. _
A vida é feita de contradições. HoJe, pela manhã, tJve
um dos grandes momentos ·de ateg:ia da mi~h.a vida ao
ver-se reparar uma injustiça das mator:s cometidas ?~te
País c_ontra um dos grandes intelectums da nossa _Patna!_0 MinistrQ Antônio Houaíss, Ministro de _carreira, ~OL_
cassado pelo Movimento de 1964; ho:nem
c_ultura mvejável acadê_mico da nossa Academia_ Br~Sileu~~ ~~- Letras; h~mcm cOm uma obra literãria digna de not_a_:_~ ui?
9 Sr_: Vir-gílio_ 'f&vora - Pefrriite- V~ E~f um ~_!'arte: _
dos maiores s_!mãQ __o. maior filólogo ~este País•. que o~a
preside a Comissão__ para Unificação da ~Língua Portuguesa em todos os pa~ses_gue_fazem _~:~s~~d~ _!_ll_c~sma. -: _
O SR. JAMIL HADDAD- OuçO V. Ex•, nobre seFoi um grande :momento, fo1 um momento de ~oção
ao ver Antônio Houaiss, no Itamaraty, na Stla Casa_ ser __ _ n.ad~r_ Virgílio Táv~ra~ cOm toda a !~~cã~. _

d:

O Sr. Virgílio Távora- Havíamos nos iilscrit.o_j_~ta
mente para falar sobre a personalidade_ de Ra1mundo
Ivan, falecido há dois dias em nossa terra e o fazemos
por amigo seu pessoal, embora tenhamos 90% de nossa
vida pública militado em campos opostos. Faremos, entà~, iqui com- a permissãO de V. Ex• ...
O SR. JAMIL HADDAD -

Com maior prazer.

o_ Sr. Virgmo Távora- ... um aparte um pouco·_mais

longo do que aqueles que geralmente damQ$onesta .Casa,
todos-eles caracterizados pela síntese. Raimundo Ivan
pode ser apontado na po!ftica cearense, ~rincípalmente
para a nova geração, àqueles que não seguiram de perto
toda a sua trajetória política, como um homem. fiel a seus
ideais um homem que pensando ser certo aqUilo que lhe_
afigur'ava o roteíro melhor para a condução da vida política do País, seguia sem vacilações, numa época em que
Partidos estavam ila clandestinidade, impávido, sempre
altivo, desde o tempo, aí sim, daquela ditadura que mui~
tos de nós aqui jã esqUecemos, chamada EStado Novo.
Filho do Senador O lavo de Oliveira, tinha a inteligência
brilhante de seu pai! foi intemerantement~ um ~efen_sor
da causa marxista no- Cearã; nUnca o esc_onaeu, num
ten:tPC! em que, justamen~e, falhado o Movimento de
1915, a pecha de comunista não era das melhores a ser
lançada sobre um homem público. Mas se foi grande
como defensor, filiado que foi ao Partido Soei~_( Prog~es
sista- inicialmente Partido do seu genitor, muito maior o
foi ~a adversidade, quando cassado pela Revõlução
triunfante de 1964, não delatou seus companheiros, assumiu integral responsabiHdade de tudo que tinha feito e
deiXou um exemplo Para aqueles que hoje fazem a Políti·
ca no_ Estado, do que chama um homem int~épido, um
h9mefll de bem, um homem dçcente. Este é o testemunho do amigo e do adversário, que sempre o respeitou.
O sR__ JAMIL- fiAí>DAD - O --aparte de V. _Ex•,
nõf:ire Seriado r Virgílio TáVora, que o conheceu de perto,
dignífica a sua personalidã.de. So_u daqueles que_desejam,
since-ra e ardentemente, uma democracia plena, onde os
homens po-ssam expressá!- livremente suas idéias, debatê-las nas duas Casas do Congresso, onde possa haver a
contradição de idéias, pois só assim um dia poderemos
dizer que somos um grande País democrata. C~mo diSSe
bem V. Ex•, muítoS, que no passado tinham idéias, em 64
enfi'egaranl- companheiros, não tiveram coragem- de
_manter as suas idéias, e muítos deles até r_enegaram politicament~ o seu País.

O Si. Césãr Cais -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD- Com o maior prazer. V.

Ex•_ também, nobre Senador do Ceará, que conheceu a
pet'Sorialidade do Dr. Raimundo Ivan Barroso de Oliveira, sei (jue dará subsídios valiosos no momento em que
-

f~ço-~te-p-ronunciamênto.

O Sr. César Cais- Nobre Senador Jamil Haddad,
quero solidarizar-me com V. Ex• pelos conceitos que
profere e que foram destacados também pelo Senador
VfrgíliO Távora sobre a personalidade de_ Raimundo
Ivan Barroso de Oliveira. Na realidade, pouco convivi
com --Raimundo Ivan. Sempre tive notícias da sua
atuação e da de seu pai, o ex-Senador O lavo Oliveira, pelos relatos de JlleU pai, que era político na ocasião, e
companheiro de Assembléia do ex-Senador. Mas Rai_mundo Ivan escreveu uma pãgina da história política do
Cearã, Põfque era tim homem coer~nte,_ u~ homem fiel
as Suas _idéias. Eu entendo que isso é que é democracia.
Embora não compartilhando das idéias _de Raimundo
Ivan, sempre respeitei aqueles que aluam assim po~ ~
ideal, aqueles que têm a sua ídeologia, que fazem aquilo
não pclr -oportunismo, mas, sim, porque crêem que é o _
melhor sistema para o ·seu País. Democracia_ ê isso mes-mo: Ê a pluralidade das ideologias, é. a pluralidad~ das
idéjas., é_ a pluralidade das ações. De maneira que gostaria de, neste momento, também, me associar à homenagem que se- faz através_ do seu pronunciamento a Raimu"hôo- Ivan Barroso de Oliveira.
7

O _SR. JAMIL H~DOAD - Nobre Senador Césãr
·Cals, muitO obrigado a v. Ex• E aqui-pe_ço desculpas ao
eminerite Séhador Virgílio Tá vara, pois não era sabedor
de que S. Ex• desejava pronunciar~se a respeito desta fi-gura marCante da vida _cçare_nse.
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O Sr. Virgílio Távora- Mas V. Ex• o fez com um bri~
lho tão grande, que justamente nos sentimos representados por suas palavras.

O SR. JAMIL HAD~AD.- Agradeço a V. Ex•s, representantes do Ceará. Neste momentO; atendendo a
uma solicitação ·da Seção Regional do Ceará, do Partido
Socialista Brasileiro, presidido por uma figura que nos
merece todo o respeito e consideração, o nosso campa~
nheiro Luiz Cartaxo de Arruda, estou-me pronunciando
a respeito do Dr. Raimundo Ivan Barroso de Oliveira, já
que Cartaxo de Arruda me fez um a declaração que me
sensibilizou; após a morte do seu genitor, foi a: primeira
vez que voltou a chorar, quando da morte do Dr. Raimundo Ivan Barroso de Oliveira, em respeito à sua personalidade política, em respeito à figura ht.iniana que re:presentava.
Continuo, Sr. Presidente:
Deputado'Estadual na Legislatura 1958/1962
Presidente da Assembléia Legislativa do Ceará- 1960
Faleceu como integrante da Direção Estadual do PCBCE.
Candidata à Vice-Govei'nanç·a do Estado em 1954
5. Família
Filho do Professor Olavo Oliveira, u01 dOs mestres do
Direito Penal no Brasil e ex-Senador da República, Deputado Estadual e Deputado Federal, Olavo Oliveira escreveu "O Delito de Matar", obra clãssica, na matéria.
6. Outras AtividadeSRaimundo Ivan sempre exerceu a Advocacia e o Jornalismo.
Sr. Presidente, requeiro à Mesa sCja conSignado em
ata votQ_de pesar pelo falecimento do Dr. Raimundo
Ivan Barroso de Oliveira, dando ciência da decisão à Direção Regional do P..:~.rtido Comunista Brasileiro, nci
Ceará, e ao Dr. Olavo Oliveira Filho.
Eram estas as palavras que eu queria trazei neste momento à tribuna.
O SR. PRESID~NTE (Jo~o Lobo)- Concedo _a palavra ao nobre Senador CarlOs Cfiiarelli, Como LídCr do
Partido da Frente Liberal. (Paus"a.)
S. Ex' não está presente.
·
Concedo a palavra ao õ.ob"re Senador Viij"ílio Távora,
para uma breve comunicação.
O Sfl. VIRG!LJO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Â .REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR- MENTE.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Mesa informa ao_ ilustre Senador Jamil Haddad que,_ em face do art.
241, não poderá fazer constarem Ata o seu voto de pesar
para as ilustres personalidades que S. Ex'-mencionou em
seu discurso. O registro ficará, pois, somente no discurso
de S. Ex'
O Sr. Carlos Chiarelli -Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli, como Líder.
O SR. CARLOS CHIARELLI (PFI., - RS. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaríamos de, nesta hora, fazer um registro sobre
tema da mais absoluta atualidade, e que concerne especificamente às notíciã:s, às gestões, à.os episódios e às conversações referentes à política de informática e, por decorrência, às relações econômicãs internaciõnais entre o
Brasil e os Estados Unidos, de um tempo a esta parte.
O que nos cabe nesta hora, Sr. Presidente, é registrar
em nome da nossa Bancada a satisfação que temos ao verificar a maturidade, o equilíbrio e a moderada valentia
do Governo Biasilefro, ao perseguir e a.o seguir uma linha díretriz em matéria de polítíca externa, sobreturo no
que concerne aos interesses econômicos. Nada de emocionalismos, nada de bravatas, nada de retrocessos antedecisões e definições claramente adotadas._
Em termos de in(ormática este País tómou uma po;;:1ção que ;.e consolidou através dos últimos tempos.
Mostrou que era útil e eficaz e pertinente com relação ao
:iesenvolvimento da nossa indústria, à melhoria da nossa
tecnologia e aos reforçOs das_nossas_reservas. econômi:as. Pois, bem, esta Casa, a Câniara dos DepUtados, o-

DIÁRIO DO CONGRllSSO NACIONAL(Seçãoll)
Congresso Nacional de forma memorável ajustou, aperfeiçoou e aproVou, pi'atica:niente, por unanimidade o relatQ_ qualifiC-ado, idóneo do Senad_or Virgílio Távora, a
Lei de Informática, nos idos de 1984. E nela se incluiu,
além de outros aspectos conceituais e extremamente valiosos, a garantia em tefnios de microcomputadores, minicomputadores e periféricos, determinadas conquistas
com a preserVação de espaços, chamado reserva de mercado- para a indústria nacional; o que não foi em momento algum qualquer gesto de xenofobia; o que não inviabilizou a presença das empresas estrangeiraS, que de resto,
nQ decJ,J.ll9 _dp ano passado, ainda aumentaram os seus
investi"meiitos e os seus lucros de maneira muito expressiva em nosso País.
_Fois bem, lê-se agora nos jornais, sabe-se através de
declarações do Secretário de Comércio dos Estados Unidos, de cartas do Sr. George Shllltz;-titUlar do Departamento de EStado e
aiguinas declarações, nem sempre
muito concatenadas_, do próprio Chefe do Executivo
americano, às vezes mais contundente, às vezes mais
brandas, que estaríamos com a nossa política de reserva
de mercado, aprovada por esta Casa, democraticamente
consolidada, produto de um consenso da sociedade brasileira e de eúcãcia- indiscutível, trazendo algumas inquietações, e pelo visto até mesmo dando a idéia de que
estaríamos com_ essa-pro_posta,_a1teraiid0 o equilíbrio da
balança comercial do mais poderoso dos nossos aliados,
integrante como n6s do mundo ocidental e democrático.

a:e

- Õ.Sr.Virgílio Távôra·- Eminente-Senador, perffitie
aparte?

y. _px• um

- ·õ-SR. CARLO·s-CfilARÊLLt- COm muita-hOnra e-p~e~·---

---O Sr. Virgílio Távora -V. Ex• brilhante Uder da situação, não poderá dizê-lo nem talvez endossar o que vamos-aqui pronunciar, mas nós vamos, pôr, digamos assím, "os pratos bem limpos" nesta matéria. Realmente,
nós rião estãrilos i"nfringindo regra nenhuma de comércio
internacional. Por que razão os Estad_os_Unidos se recusam a discutir õ_ aSsuiitO--no- GATTI Pela simples e únici
rãzão de que: Para as atiVidades nascentes, os países em
desenvolvimeiito podem pelo GATT, estabelecer as sumaS -regraS de proteÇão das indústrias respectivas,-que
vão assegurar a existência desta área: única e exclusivamente isto. Deseram o acofdo bilateraL Mas como umacorda bilateral? Qumando falam em reserva de mercado
--- desculpe o alongado do aparte, porque algumas das
inconveniências que estamos dizendo sabemos perfeitamente que V. Ex's do Governo não poderão estar pronunciando. Falam em termos nebulosos sobre reserva de
mercado da in.formãtica~ 'lamas falar claro! Reserv_a_de
mercado para aquela pirte da informática em que a iildústria, tecnologia brasileira atingiu um nível que pode
_ andar_ por seus próprios recursos. Nós não fizemos nada
.:d_e reserva no mercado para os maio frame, para os grandes computadores e sim para micro, mini e periféricos a
que V. Ex' hã pouco _bludiu. São estas coisas que eU acho
que o povo brasileiro deve ficar saturado de ouvir. Nós
não fizemos uma ieserva de mercado para toda atividade
de informática. O que foi feito foi fruto de uma decisão
deste Congresso, depois de ouvida a sociedade brasileira
- e V. Ex' tomou parte proeminente nesses debates.numa Comis_são- Mista, de discutir oitO yersões de um
substitutiv-o que, no fim, por aquela Comissão foi aprovado por unanimidade. E, depois, pelo Congresso, por
quase unanimidade do mesmo. ~a expressão da vontade
do País como a lei da PETROBRÃS" Q foi. O que-ele tem
a discutir? Pode quando muito tertúlias flácidas para bo.,_
vino dormitar, como dizia o falecido José Bonifácio; se- rem precedidas; mas nada mais. e; uma lei. Lei que é a
expressão da vontade de um País. Desculpe·nos o alongado do aparte.
O SR. CARLOS CHIARELLI -Sr. Presidente, meu
caro Senador Virgílio Távora, com o conhecimento de
causa que V. Ex~ tem, quer pela sua forma-ção técnica,
quer por ter sido intérprete da Comissão Mista e, de certa forffia, da Casa, aõ ser~o relator-geral do projeto, evidentemente que seu aparte vale de- rrianeira expressiva, e
é pertinente, adequado e oportuno. Por isso mesmo que
nós, de certa maneira, insistindo nesse tema, gostaríamos
de reiterar a posiç~o _assumida pelo Governo brasíleiro,
_que o:utra não poderia- Ser, renovada nas conversações_de
ontem pelo Chanceler A breu Sodré e reiteradas pelo Pre-
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sidente José Sarney em seu encontro, hoje, com o Subsecretário de Estado, de que, sem qualquer tipo de emoci.onalismo, a posição de reserva de mercado_ é absoluta:mente mantida, preservada e garantida, porque se trata
de uma conquista democrática que corresponde aos melhores e maiores ideais_~a sociedade brasileira.
O Sr. Américo de Souza- Permite_ V. Ex' um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI- Com prazer.
O Sr. Américo de- Souza- NObre Senador e Líder
Carlos Chiarelli, a reSpeito do pronunciamento de V. Ex•
gostaríamos de aduzir pontos de vista pessoais sobre o
assuoto. Assistimos, na noite de anteontem, a um debate, pela TV Nacio"nal, em que foram partes os Senadores
Roberto Campos e Severo Gomes. O primeiro se manifestava frontalmente contrário à reserva de mercados e o
segundo a favor. Um. dos argUmentos do eminente Senador Roberto Campos foi o de que o Congresso aprovou
a Lei de Reserva de Mercados por voto de liderança.
Ora, eminente Líder Carlos Chiarelli, o nobre Senador
·Roberto Campos, na sua manifestação não ni.e pareceu
coerente, porquanto se S. Ext que Sempre se manifestou
contrário a_reserva de mercado estivesse presente à votação, certamente teria tido direito de pedir verificação
de votaçãO _e _não o fez~_Entreta_nto, o Senador S-evero
- Gomes se manifeStou, como nós outros, favorável à reserva de merc_ado, pondo por terra toda a argumentação
do_ Senador Robetto Campos, E o ponto de vista que
mãis rios -Chaffiou a atenção, levantado pelo Senador Severo Gomes, foi o de que a reserva de mercados no setor
diditTormática de micro, minicomputadores e periféricos, não poderia incomodar tanto à_ indú~tri~:J norteamericana, porqUanto o Brasil mantém, de qualquer forma, uma reserva de mercados para a indústria autorriObilístíca e em nenhum momento o Governo americano se
manifestou contrário_. a essa atitude brasHeira que não
permite o ingresso de carros de fabricação estrangeira
exatamente para proteger a indústria nacional. E não
por qu_é'? Porque a indústria automobilística é quase
lQQ% de origem americana. Ora, bem disse ainda há
pouco o eminCnte Senador Virgílio Távora, que está a
disposiçãO- não só dos Estados Unidos como de todos os
outros países do chamado mundo dos grandes da economia internacional, a indústria dos grandes computado~
res. Se eles querem trazer a tecnologia de ponta para o
Brasil que tragam, fabricando. os grandes computadores,
que o Brasil já é um grande e apreciável consumidor desses equipamentos. Apoiando, de modo efetivo, o pronunciamento de V. Ex•, nobre Senador Carlos Chiarelli,
queremos trazer o nosso apoio com-a firmeza com que o
Governo brasileiro se tem mantido, certo de que está o
Governo de rec_e_ber o apoio íricondicional do Congresso
Nacional, pela Cãmara dos Deputados e pelo Senado
Federal.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Agradeço o aparte
de V. EX•, sempre tão pertinente, sempre tão oportuno ...
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço a palavra para responder a uma interpretação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- V. Ex• poderâ
aguardar, enquanto" O Líder, que está usando a palavra,
encerre o seu pronunciamento.
O SR. CARLOS CHIARELLI- Dando continuidade a nossa manifeStaçãO, insistiria ein iegistrar a satisfação que temos nós, integfantéS da Bancada do Partido
da Frente Liberal, e creio que praticamente esta Casa,
que pela sua unanimidade, salvo exceções muito peculiares e atípicas, aprovou na plenitude lei tão significativa,
democratizante e tão discutida, democraticamente, pela
sociedade brasileira. O Govérno tem fi do a sensibilidade
de ser-respeitOso, como conVem aOs Governos democrãticos daquilo que foi uma conquista do povo, daquilo
g-ue fcii argo ·aebatido e discutido nas universida~es._ nos
centros de pesQuisas, nas-associaçõeS-empresariais, na
área dos usuários e que, ao final, por mecanismo de convergência democrática desaguou nessa proposta ampla
que se tiii-nsfoimou na lei vigente. Como, de resto, serep~tiu a apl"ova"çào _do Plano Nacional dç ~nformática,
aprovado nesta Casa por unariímidade, na demons-
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traçà_o mais cabal de que havia conYerg'ê"ncia tnterpai-tídária s_obre temas de tal magnitude onde está e jogo o -in-

teresse comum e o interesse nacional.
Evoluímos e continuarn_QS__a CYQiuir tecnologicamente
no rumo de nossa emancipação definitiva, neS-se firial de
milénio, com leis como essas, participativas, claras· que
nem o cmocionalismo delimita, mas que não tem também a proposta canhe5tra e reacionária dos que pregam
a permanente dependência obtusa de modelos externos
que nos aprisiOnam.
E por isto que, ao ver um GOverno tomãr uma atitude
máscula, fiime e vertical, que reproduz a po.c;ição asSiúnida nesta Casa, no de bale perante a comissão encarregada de analisar a Lei _de Reserva de Mercado, peta saudo-_
so Presidente Tancredo Neves, ao definir, coiiio candidato, as suas dirctrizes, que estão seil.do perfeita e claramente instrumentalizadas pelo Presidente_Sarney e que,
de resto, são linhas mestras do próprio compromisSo
com a Nação, firmado pela Aliança Democrática, é que
nos sentimos satisfeitOs.
Nào houve nenhum tipo de gesto rude ou contundente, como não poderia haver com o emissário diplomático, subsecretáiíO- de departamento de Estado. O Brasil se
manifesta como Um País emancipado e adulto que tem e
sabe onde se encontra o foro adequado para-se discutir
tema dessa natureza, lá no GATT. Nós não vamos abrir
mão do direít0-ii1tiinúlclon"ãl que temos de proteger a
emancipação de nossa tecnologia, que tem alto significado estratégiCO- e QUe tem -l!lequív6ca valia política.
Além do mais, Sr. Presidente, a maior prova da _correção, da postura do Governo· brasileiro sãõ os resUltados efetivos _que vielnos obtendo: o atimerito do merca-do, o crescimento das divisas, a· expansão tecnológica, o
número de profis.o;iõnllís âe iiívcl suPerior ocupados.
Hú pouco tempo, dez anos de trabalho, tínhamos,
quem S"<.~bc, dez ou quinze indústrias; hoje, são trezentas,
no Brasil. SOno-Rio· Grande do Sul, são mais dC cinqUcntu c cinco, brasileiras na plenitude, não como diScriminação a·õ- cS:trangeiro,-mas Como iifirmaçãõ da nossa
capacidade criativa c o que está certo, time que está certonão se muda, e esse time tcni mostrado coffipetência ·e
esse time bem gerado essa capacidade de exportar, e esse
time vem crescendo tecriologicamente em novas alternativas.
E de mais a mais, Sr. Presidente, nós não estamos fazendo nada de novo. Os Estados Unidos, àêpocaem que
a sua nascente indústriã--infõnriátiCa dava seuS prímeiros
passos, trataram, mesmo sendo um país com as cara_c-terísticas maíS amplas de proteçào de economia de mercado, de firmar norma pertinente Para proteger a Tndústria nãscente, estimulá-la e am-pará-la. Claro que hoJe,
quando ela está robusta, musculosa,"multinaciorial, dispensa a proteç-ão da lei nacióriid. Ela se tornou prevalentemente comp-etitiva. Estamos fazerido a mesma coisa,
protegendo no momento em que a proteção é indispensável, para assegurar, com o passar dos tempos, a possibilidade de competição c~ida vez
ampla pelos seUs
próprios esforços, da maneira corretei como_está ac_ô_"iltecendo.
É isto que queremos regístrar: a postura correta-da diplomacia brasileira, na defesa deis noSsõs interesses tecnológicos, econõrriícos' e cO.inei'C"iais, sem· tem"ores, Sein
agressdes, da maneira pertinente, esCÕthendo os f()ros
adcquadÕs: mas diZendo também qUe nãO -é a ·caffiãra
dos Deputados dos Estados Unidos- através de manifestações que têm um nítidO íntereSse eleitoral lá ilos EStados Unidos, para obter o voto dos empregados, ou dos
empresários norte-amefieano~Çtnais deStes do que- dã.qucles- que Yai determinar a sorte e o_ destino_ da política·econômica internacio_nttl_do_ Brasil. Esse ê o fato fundamental que fica registrado d(!- maneira cabal, com o
apoio da nos_.;a Bancada e, tenho certeZa, o apoio cfa
Aliança Democrátic:i, -à- posttii'a esclarecida e absolutamente pertinente, oportuna e _eficaz, qUe o GovernO-brasileiro vem tnuntendu_nesse ltamarati e n-essa--Chancelaria que, dia apóS-diã,- nãç apenas g-<iriha o respeito interno dos_ brasileiros, mas, de certa forma, consolidá a sua
posição--nas relações internacionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente:

maís"

O SR. PRESIDENTE (João Lobq)- De açorda com
a· art 16, item V, fetra a-~ tem a Palavra por lO In_lnutõs õ
Senador Roberto Campos.

o SK ROBERTO CAMPOS PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃ O DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalurne)- Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. !~'-Secretário.
E lida a seguinte
Of. GSGM'027j86

Em, 14 de maio de_l986.
__ _
COrilünTco Vossa ExCelênCia para- os devidos fins
que,- a--partir da presente data, passei a ính~grar Os Quadros do P<Jrtido da Frente Liberal- PFL, compondo a
sua 6-a-ncada pelo Estado de Rondônia. - Na oportunidade, reitero a Vossa Ex.celência protestos
de consideração e apreço. - _Gaivão Modesto.
Senhoi:~Presidente:

a

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -:A comuniCllção lida vai à publicação.
O Sa: PRESIDENTE (Jorge Kilume)- E~tá _rin~-a a -Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há qoorum para

deliberação~-

_

Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, em
_ f<Jse de votação, constituída do Projeto .de Lei do Senado
nço 97/86, Projeto de Lei da-Câinara n~' 69/81, 7fj81,
85/81, 104f79, 196/84, !87j85; Requerimentos n<:>s 92 e
95, de 1986; Projetas de Lei do Senado n~'s 4/84, 143/85,
46/85, !51 /85 e 242/84, ficam com a sua apreciação
adi<Jda para a próxima sessão-ordinária, bem como a do
Projeto de Lei da Câmara n9 197/84, por depender _da
votação de requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
nobre Senadora_ Eunice Michiles.

p<:J.lavr~~ _~

A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- A\1, Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-O-lançamento do Programa de Planejamento" Familiar, a ser executado pelo Instituto Nacional de Assistência Mêdica da Previdência Social (INAMPS), é mais um
passo do Governo Sarney no sentido da realização das
prro-rTdades sociais que se impôs, visto que esse Programa vai atingir; especialmente, as populações de baixa
renda.
SOmente as classes mais abastadas podiam Planejar o
número de seus filhos, o que vêm fazendo, principalmente, desde que foi Qísse'iilinado o uso da pílula anticoncepcional, a partir de 1965. Daí a ligeira redução do índice
de natalidade no Brasil, que, no entanto, apresenta a segLmda maior tax::t de crescimento demográfico do Mundo, inferior apenas à da Indonésia. O maior número de
nàsclrhentos oc-órre precisahfente nas famílias mais
pobres. Somente agora essas famílias terão acesso às informações e aos meios que lhes permitirão plane"]ar o flúmero de .seus filhos.
---Há algumas décadas, o planejamento familiar é praticado livremente nos países mais desenvolvidos do Mundo. Em alguns deles a redução excessiva do número de
nascimentos já é motivo de preocupação para os seus governanTes, visto que o ideal para eles ê um regime de estabilização popul::tcíonal, o que requer fertilidade correspondente a dois filhos por mulher, considerando~se este
o nível de fertilidade de substituição.
Este, porém, não ê o caso do nosso País e das demais
- nações do Terceiro Mundo, onde são_alarmantes as previsões sobre o aumento populacional nas próximas dêcadas. No momento, a população dos países subdesenvolvidos é três vezes maior que a dos desenvolvidos. A China, por exemplo, realiza uma poHtica austera de controle
da natalidade, adotando o regime de fertilidade unitária,
ou seja, só admite um filho por casal, num dramãtiCO es. forço Panl reduzir sua superpopulação. Por todos estes
inotivos,-não podeffiõs omitir-nos, sob p~na de; legarmos
problemas gravíssimos para as geraç_ões vindouras. Temos-de evifar que o creScimento demográfico, no Brasil,
ass-uma as prü"p-otções dramáticas quejã aSsumiu na China, na ln dia, na Indonêsii, no Paquistão e em outros
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páiS"es do T"êiceiro MUndo. Ao meSmo tempo, é piéciso
garantir assistência médica aos futuros pais, para que
possam gerar filhos sadios. O exame pré-natal e os cuidados djspensados às gestantes e nutrizes podem evitar o
nascimento de crianças cegas, aleijadas, corri deficiências
físicas_e mentais, o que redunda em pesados ónus para a
Previdência So_cial, além de entravar o desenvolvimento
do País. E citamos apenas as razões de ordem técnica
que aconselham a adoção desses cuidados.
Há _cercade.15 anos, éramos 90-milhõe,s_de bra,silçir_os.;
hoje, somos (30 milhões. O crescimento populacional
verificou-se, principalmente, _como sói acontecer no
Mundo inteiro, nas camadas mais carentes da população. No limiar do terceiro milênio, seremos, provavelmente, 200 milhões.
Ora, as estatísticas fornecem-nos dados estarrecedores, que nos dão conta da existência de 10 milhões de lavrado_res sem terra, ·g milhões de menores abandonados,
-20 milhões de menores carentes, 900 mil menores delinqUentes, 30_ milhões de analfabetos e ~sim por diante.
Infelizmente, são ainda atuais as palavras do Dr. Reinhold Stcphanes, quando Presidente do INPS,já citadas
pót nós em outro pronunciamento: .. 80% de nossas
crianças são portadores de verminoses; 50% são anêmi-cas_; _e 40% -dos iriternamentos são causados por desnutrição."
Podemos- imaginar as conseqUências desse quadro doIQI'_oso para o progresso do nosso País, as seqUelas da
fome no desenvolvimento físico e mental das crianças,
que se tornam raquíticas, incapazes de assimilar os conhecimentos mais elementares que lhes são minfstr3.dos
nas escolas primárias. E não apenas isso: daí resultam os
devios de conduta, a marginalidade, a delinqUência, a
criminalidade. Multiplicam-se as favelas, eclodem os
conflitos pela posse da terra e, a cada dia, sentimo-nos
mais _insegU-ros nas grandes cidades. Não hã presídios,
em número Suficiente, para abrigar os criminosos. Apenas~ Brasllia, a Capital da República, hâ 2 mil condenados soltos, porque não extstem vagas nas prisões. Sabt:ll'!_QS qll~_problemas Idênticos, o_u mais gr~ves, ocõrrem
nas demais Unidades da Federação.
Nós, Parlamentares, os governantes na esfera federal,
estadual e municipal e toda a sociedade temos de
conscicotizar-nos da nossa imensa responsabilidade para
com ess.cs brasileiros abillldonados à sua própria sorte
ou infortúnio. É verdade_ que o Presidente JoSé Sarney
está conseien te desses problemas e tem dedicado a eles
sua maior atenção e prioridade. Mas isso não basta. ~
necessário que_ também os governos estaduais e municipais e toda a sociedade se mobilizem pani. s.olUdoiiá-los,
se não por motivos patrióticos e humanítáfios, pelo menos por interesse próprio, para preservar sua segurança e
bem-estar.
A instituição do Programa de Planejamento Farrii!iar
é uma providência cOncreta, que vem complementar outras medidas do Governo no campo social, no setor educacional e de saúde pública. A propóSito deste Programa, o jomat "O Globo", edição de 18-5-86, informa:
....Através das Ações Integradas de Saúde (AIS), o
planejamento familiar será estendido a todos os órgãos desaúd_e conveniados Cóm oJNAMPS. nos
níveis munici()af, estadual e federal, ã:iém de unidades universitárias e filantrópicas. A Central de Me- dicamentos (CEM~) caberá a distribuição dos produtos, e ampfo programa de treinamento atenderá
às necessidades bá.sicas para que o pessoal da ârea
de saúde desenvolva a educação em saúde entre as
mulheres. Nesse treinamento, o INAMPS contará
com grupos da Igreja que farão exposições sobre os
métodos naturais."
Finalmente, temos uma política--de planejamento familíar bem elaborada, Que conta, íõ.dusive, com a cola~
boração da Igreja. Não apenas o Poder Público vai levar
às--mulheres as in-formações e os "ínstrumentõs- necessários para que possam controlar, espontaneamente, o
número de seu_s filhos, mas tambêm vai assegurar-lhes
assistência médica integraL E isso é _essencial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, queremos lembrar que
temos defendido, desde que assumimos nosso mandato
no Senado Federal, a necessidade de adoção dessa políti~
ca de planejamento familiar em nosso P::tís; a exemplo do
que fez a_ maioria dos países do Mundo, qualquer que
seja a sua ideologia política,_ preocupados os seus_gover-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1986
nuntes com a explosàt! demográfica, que torna inócuos
todos os esforços para melhorar o nível de vida da popuR
laçào.
-

Independentemente dos problemas_

sócio-econ~n:tico~

e culturais que decorrem do aumento des:ordenado da
população, consideramos O- planejamento familiar um_
direito inalienável dos pais, conforme r~onheceu a
ONU- na ConferêncüiTnternacional sobre Direitos Humanos, realizada em Teerã, em 1968, em sua Resolução
n"' 18, da qual o Brasil é ~ignatário: Posteriorl'l1:ente,_em
J 974, o Governo brasileiro participou da Conferência
Mundial de População, que se reuniu em Bucareste, Capital da Roménia, quando o nosso Pafs admitiu -que .. a
capacidade de recorrer ao controle d~ natalidade não
deve ser um privilégio das famniaS abrutadas e, por isso,
cabe ao Estado proporcionar as inforiD.ações e oS mei'?s
que possam ser solícitados pela_sfamílias de recurso_s reduzidos". Estavam, então, esboçados os princíp1os de
uma política de planejamenlo" familiar, que, entretanto,
somente agora está sendo posta em prática.
Queremos enfatizar que nunca defendemos o controle
da natalidade como medida coercitiva, imposta pelo Estado. Ao contrário, pleiteamos -que -õs órgãoS go~ern~
mentais competentes_dessem às cam_adas menos favor~~
das da população as informaçõeS e- os instrUmentos necessários, p:ata que elas tambérii pudessem planejar livremente o número"-de seus filhos, de acordo com suas possibilidades de _criá-los e educá-los. Ademais, os países
que adotaram uma política demográf'Ec~ auíorit~ria, _tendo em -vista o rígido controle da natalidade, nao foram
bem sucedidos. Basta lembrar a ln dia, que chegou a esterilizar 5 rriil pessoas- homens e mulheres- através d~
laqueaduras e ligaduras do cordão deferente (vasectomia), númerO esse· que não interferiu, praticamente, na
taxa de crescimento populacional daquele país.
Afirmam os -estudiosOs q-ue trêS fatores Confríbuem
para a ineficiência dos programas de contrÕie da natalidadeL Em primeiro lugar, é muito difíCil reduzir a taxa de
natalidade, onde a mortalidade infantil é alta. Várias experiências internacioftais-mostraffi q~i a ti~ a de mortalidade infantil coffieça a cair antes_de reduzir-se a taxa de
natalidade. É o que historicamêllletcm acciriiecido; refle-tindo a influência do -desenvolvimeriio econômicu-·ná ieduçào dessas taxas, visto que esse desenvolvimento proporciona melhor nível de educaçãO e assistênCia médica_
às classes menos favorecidas. Em segundo lugar,_ as
famílias pobres, que são as mais numei_osas,_ptccisam _da
mão·de-obra de seus filhos, quer-para ajudá.Jos Qa lavoura, quer para colaborar, mediant_e outro qualquer
trabalho, com a renda familiar. IssO não acontece com as
famílias da classe média, mais abastadas. Em tiiceiro lugar, a educação sexual, que é inerente a um programa de
planejamento familiar, pressupõe um mínimo de eoducação básica, para se obter resultado. em relaç_ão aq planejamento familiar. Assim, o -níVel éfe educã:ção -da comunidade attngida tem influência aecisivã no êXito~ desses programas.
Está provado que o planejamento familíãr-e reitõ eSpontaneamente pelos casais mais esclarecidos, que não
ignoram sua responsabiliOadi em relação ao sustento e à
educação de seus filhos. Assim, na Alemanha Ocidental,
na França e no Japão, não foi adotada qualquer política
de controle da natalidade. Os governos desses países apenas colocaram à disposição de seus povos os meíos necessários ao planejamento familiar, que foi aPoiado livre
e conscientemente. Reduziu-se, então, drasticamente, a
taxa de natalidade nesses países. Essa redução é atríbuída à melhoria das condiç0es de vida da populaçã_o, à
educação da mulher e sua participação no mercado de
trabalho, descortinando-se-lhe novas perspectivas, enfim, à tomada de consciência dos casais, que, esp~n_ta.
neamente, decidem limitar o número -de seu~ _filhos, _cqm_
o objetivo de melhor criá-los e educá-los. Também na
Argentina e no Uruguai re-duziu-se sensivelmente a taxa
de crescimento populacional, em faCe do alto grau_ de urbanização. _Mesmo no Brasil; sabemos que, nas regiões
mais desenvolvidas, tanto a taxa de mortalidade infantil
como a de natalidade são mais baixas; e, nas ri:giões mais
pobres, as taxas citadas são bem mais elevadaS. Clausen, em seu livro "Crescimento-Populacional e
_Jesenvolvimento Eoonômico e:CSOcia1''-:.:...- editado em
· 984, quando se realizou-a-c-onferência Mundial de Po•Ulação, no México:._ ·considerã_ã_ecfilcação um elemen-
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Era um dos oito filhos do_ casal José e Maria Madeira de
Matos e, à semelhaitça de seus irmãos Antônio, Chicão,
Tibúrcio, Luiz, George, Abílio e Alzira, sabia contagiar
"Em todos os países, as mulheres que concluíram
com a sua natural simpatia irradiada pelo seu semblante
a escola primária têm menor número éle fillios do
jovem e alegre.
que aquelas sem qualquer grau de instruçãO. Em
E Raimundo Sales Vital? Foi um dos baluartes da ve~ foâa parte, -õ número de filhos diminui regularmenlha polltica acreana que se apoiava-nO PSD, dos te~pos
te - e com umente de forma substancial- quando
do Acre Ten1tório. Sempre fiel às suaS tradições, o nosso
a educação das mães ultrapassa o nível primário." homenageado soube, ao longo de seu 73 anos de idade,
"A educilção rel3.rda-o casamento para as mulhe·
polarizar a atenção de seus conhecidos e amigos, quer
res,- ou -porque· o ·caSamentõ é evitado durante o
funcionário público categorizado, quer como pessoa que
período escolar, ou· porqu_e às mulheres instruídas
-=-----Se-dedicou a cultuar a história acreanci. E louvado nessa
estão maiS dispostaS a trabalhar, ou porque precisua conduta, o Instituto Histórico e Geográfico do Acre
sam de tempo para encontrar o marido ideal. As
o admitiu em seu quadro. Vital, como era conhecido, jamulheres educadas estão também mais preparadas
mais exorbitou, mantendo-se modesto durante toda a
para conhecer novos métodos de controle de nascisua longa experiêncía. Ã sua família, representada-pela
mçnto e id.otá-los (obra citada, pág. !9}."
sua esposa Rosalina e filhos Raimunda, Railton e ReníClausen apciilta como fator decisivo para a redução do
zio, levamos a expressão do nosso sentímento de pesar.
crescimento demográfico o desenvolvimento e_conómico
O- desaparedmento dos três queridos C!Jmpanheiros
e s&i"al, que atinja a população em geral,_ ~ando-lhe
Síinào DamasCeno,- Gerardo Madeira de Matos e Rai-mãí_or segurança econõmica, faculfando-llie o aCesso à
mundo Sales Vital, que ora pranteamos, consternou as
educação e assegurando-lhe os _serviços básicos de saúde.
suas respectivas famílias, bem como seus amigos e comSr. Presidente, Srs. Senadores, estamos certos de que o
panheiros.
Governo~ brasileiro tomou a decisão mais acertada ao
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais
instituir um Programa de Planej_amento Familiar, cujo
oradores inscritos.:
objctivo é colocar à disposição da população as inforNada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de_mações e o.s íD.s1rumeritQS necessários para esse planejasignando para a próxima a seguinte
mento, ·res-peitando, porém, a decisão dos cônjuges e assegurando assistência integral à mulher. Aa mesmo temORDEM DO DIA
po, o Governo investe na educação, empenha-se em estender os serviços médicos, hospitalares e sanitários às
populações carentes, toma decisões -corajosas na área
PROJETO DE LEI DO SENADO
eCOnómiCa e de politica agrícola, num ingente esforço
W 97, DE 1986
para promover o desenvolvimento do País.
(Em Regime de Urgência- Art. 371, B, do Regimento
Só nos cabe louvar a obstinação do Presidente Sarney
Interno)
em atacar os problemas nacionais em todas as frentes,
para-eliminar as mazelas que afligem o povo brasile~ro e,
VOtaçãO,
em
primeirô
tur~o, dó 1>rojeto de Lei do Seao mesmo tempo, hipotecar-lhe o nosso mais decidido
nado n~>97, de 1986, de autoria do Senador Murilo Badaapoio.
-ró;-que
estabelece
normaS
para a propaganda ele~to_ral_
Era o que tínha a dizer, Sr. President~ {M~ito bem!)_
ó.is eleições de J986 e dá outras providências, tendO
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa~
PARECERES ORAIS, proferidos em Plenãriô, da
lavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
Comissão:
to indispensável para o sucesso de qualquer programa de
planejamento f~milia_ç. ~firma ele.:

- Q SR. JORGE KALUME (PDS -:AC. Pronuncia o
seg~i nte- disc_urso.) ----:_Sr. Pr~siden te,_ S_rs. Senadores:

A Capital acreana e_ o Estado, no seu todo, acabam de
Sofrir ru-de golpe com o falecimento ocorrido, no corrente mês de maio, de três de seus estfmadoi filhos: Simão
-- Damasceno, Gerardo Madeira _de Matos e Raimundo
Sales Vital, c-ujas- memórias reverencio e rendo-lhes meu
preito ~e saudades, registrando _os fatos nos Anais <festa
~Casa.
Simão Damasceno, natural do Rio Grande d-õ NOite,
nasceu a 18 de o.utubro de 1901. Jovem, atraído pelo eldorado da borracha, deixou sua terra estimulado pelos
ao-repassados e escolheu o _Acre para trabalhar,
dediCando-se ao. ex.trativi_smo gumífero, ajudandá-se e
_ ajuOándo a teria--que-o_ acolhe~ .sorrindo. Tempos depois, levado pelO desejo de progredir cultural e saciarmente, ?PÓS amealhar_ alguns recursos, foi estudar em
Manaus, formando-se em Odontologia. Não obstante o
c_onforto experimentado na Capital amazonense, colltudo, preferiu retornar ao Estado acreano, exercendo sua
prgf]_ssão em Xapuri, onde contraiu núpciãs com Alice
_ Frarit;_elino. Nessa cidade, viveu até a dé_cada_d~{;íO, iQdo
jaçiic_açse definitíVarrlente em Rio Branco, que tamb"l!nl
lhe serviu de sepultura.
Do seu matrimônio houve cinco filhos: Juber, Jordam,
FranklirU,JadeS e Mariã da Conceição; e os fil)los lhe deram oito netos:- A humildade foi a tónica de toda a sua
vida e por isso Simão Damasceno era largamente estima.
do por quantos o conheciam.
À sua _9.edicad_a esposa Alice, incallsável com pãnheira,
mãe J! avó devotada à família, as nossas condolências extensivas -~o_s 9emajs merubros por ela--representadOs.
Nest? oportunidade também pranteamos o brutal desaparecimento _dQ Advogado e Empresário Gerardo Madeira de_ Matos, o qual, nascido na terra de Iracema em
. 1936 e 1!!-'{aQ_g aindacl'iança para o E·stado do Acre, aí se
desenvolveu, estudou e_ venceu. Afeiçoou-se inicialmente, à causa pública, execendo na. Rádio estadual o cargo
de radialista e depois diretor. Era jornalista e, face ã sua
cOnduta, tornou-se figura querida por parte-de seus colegas e da população rio-branquensP.. Deixou Viúvl'! M;ari~
de Fátima eiTuUs três filhoS: Mamice, NaJeJa e Gerardo.

-de Constituição e Justiça- I~> pronunciamento: pela
constitucionalidade ejur"idicida_rle do Projeto;~ pronunciamento: favorável às Emendas de Plenário de n~"s I
(SUbstltU:tivore 3, e~colltrári<? às de n\'S 2 e 4 a lO.
VÕtução," em turno único, do Projeto de Lei da Câma:
ra n~ 69, de 1981 (n9 816/79, -na Casa de origem), que dá
!lava redução ao_~rt. I 10 da Lei n~> 5.108. de 21 de setembro de 19.66- Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, pelo infrator, de multa de trânsi·
to de sua res-pons::ibilidaile, tendo
PARECERES, sob n"s 83 e 84, de 1984, das Comissões;
-de Transportes, Comunicações e Obras PUblicas, favorável; e
_
_
-de Finanças, favorável, c-om voto vencido dos Senadores Pas!:iOS Pôrto e José Lins.
Votação, em tur~o- único, do Projeto de Lei da Câmara n\' 71, de 1981 (n9 81/79, na Casa de_origem), que modifica a redação do caput do art. 7" da Lei n~" 4.380, de 21
de agosto de_ 1964, que institui o sistema financeiro para
aquisição de casa própifa, tendo
PARECERES, sob n•s L055 e !.056, de !983, das Comissões:
-de Ec.!lllomia, favorável; e
-de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta
de nl' 1-CF. ·
Votação, eri1 turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 85, de 1981 (n~ 3.652/80, na Casa_de origem), que
altera dispositivOs da ~i n" 6.537, de 19 de junho de
1978, dispOndo sobre os Conselhos Federal e Regionais
de Economia, tendo _ _
_
- PARECERES,_ sob n"S. 72 e 73, de 1983, das Comissões:
~_.,.........._de Legislação Social, fa~orável; e
-de Codsütuiçào e Justiça, (exame solicitado em Plenário) pela constitucionalidade e juriâiCida-de. -
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 104, de 1979 (n9 3.-9?3/77,_na Casa de origem), que
específíca condições para inscrição"ê registro de eoibarcações, tendo _ _ ____
_
_
PARECER "AVORÃVEL, sob~. i75, de 19M, da
Comissão:
--

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

Lbi Ca'mª- _:__

Votação, em tUrno único, do Projêtõ"de
da
ra n~> 196, de 1984 (n~> 2.736/83, na Casa de origem), que-

dispõe sobre a alienação de imóveis pertencentes aos municípiOs 6 dá- outras prõvidênCf3.s, téndO
PARECERES FAVORÃVE!S, sob n•s 1.215 e 1.216,
de 1985, das ComiSSõeS:-- - - ____ ,___ __ ·
-de Constituição e Justiça; e
- de Municípios.

7
Votação, em turno úniCo, do Projeto de L~i da Câ_mara n~> 187, de 1985 (n~' 4.967/85, na Casa de origem}, de
iniciatiVa dO -senhor Pre$idente- da Repúbfrcã,-que fíxa
valores de retribuíçào-da Categoria Funcional de Biomêdico e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃVE!S, sob n•s :200 e201, de~
1986, das Comissões:_
-de Senriço_Público- Civil; e
- de Finanças.

8
REQUERIMENTO N9 92, DE 1986~
(Artigo 2J9, Ti"l<;"iso_ Vl,--do Regimento Interno)
Votação, em turno único; do Requerimento n"' 92, de
1986, _de autoria _do_ Senador _Nelson Carneiro, sOlicitando, através do _Ministério da Indústria e do Co-mércio,
informaÇões à ·superirit:endência-_de -S"egui-os PriVadosSUSEP, acerca da interrupção h8.Vida_ rias "---atlvidades de
empresas de previdência privada e conseqüentes providências porVentura tomadas visando à defesa d_o_s_associados_ dessas entidades.
Votação, em turno único, do Requerimento n9 95,-de
1986, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do art. 279, II, C, 4, combinado com o .art.
195, I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ord.em do
Dia, do Projeto de_Resohtção n"' 16,__ de _19~5, de sua-autotia e de outros SenhQres Senad_Qr-es; que conCede aos
ex.:Senadores da República o_ dirCitó--de utinzação dos
servfços técnicOs-assistençiais .do Sen.a4o_ Fedet:a,l que
discrimina.", e dá outras providências.
10

Votação, em príineifO turno;do Projeto de Lei dq Senado n9 4, de 1984, de autoria do Si::nador Carlos Ch_ia:_ __
relli, que introduz_alte_ra_ções no a_rt. 17 da _Lei n? 5.107,
de 13 de_setembro d!!_j_966, para dispor sobre lndenização dos aposentados espontaneamente e que -contavam mais de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente·· a setembrO de 1966, tendo
.
PARECERES, sob n9s 584 e-585, de.l98~~ das Comissões:
. __
.. _ __
_ ____ _
-de Constituição e Justiça, pela constitUCionalidade,
juridicidade e, no mérjto fiivorãvel; e
-de Legislação Social, favor-ável.

vistas a _ampliar a imunidade penal do advogado no
exercício -de sua atividade postulatória- judicial, tendo
PARECER, sob n9206, de 1986, da Comissão:
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito favorável.

13

~

PROJETO DE LEI DO SENADO
~ ~~ N• 151, DE 1986
. (Incluído em Ordem di:> Dia no~ termo_S do .
art._19~~ I, do Regim~~toJntern<V
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 151, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe ·sabre a edição de deCretos secretos, e
dá outras providências, tendo
PAREÇI::RE:S, Sob n? 373~ de 1986, e oral, proferido
- -em Plenãrio, das Comissões~
-de Constituição e JUstiça,. fàvorávd, nos term()s de
substitutivo que oferece; e
-de Segurança Nacional, contrário ao Projeto e ao
Substitutivo.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\' 242, de 1284, de autoria do Senador João Lobo,
qa-e dá nova redaçào ao art. 79, da Lei n9 5-.692, de II de
agosto de 1971, que "fixa as diretrizes e bases p<~ra o enS'i'óO de ]\'e 29 graus", tendo
PARECERES, sob _n?s 872 e 873, de 1985, das Comissões:
-de Constituicão e Justica, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
--de Educação e Cultura, favorável, com Emenda que
apresenta de n"' J - CEC.
15
Discussão, em turno único, do Projeto d_e-Lei da_Çâmªra n_? 197, de 1_9_84_(_!1_!_~3/83, na Casarle_o_rigem), que_
institui o Programa Nacional do Milho- PROM_ILHO,
e determina o-utras providências, tendo
PARECERES, sob n"'s 74? e-748, de 1985, das Com_issões·
- ~ Á-~icuiiura, favorâvel; ;_ ~
_ _
-de Economia, favorável, com Emendas que apresenta de n9s I e 2-CE.
{Dependendo da votaç_ão do Requerimento n"' 93, de
198§1 de autoria do S~a_dor João Lobo,_ de adiamento
da cJj~cussào para_ÇI dia _12 dijlmho próxlino).
··

=-o- SR. PRE-Sú)EN'TE (JQrge Kalumef- Estã eiiCerw
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO LOBO NA SESSÃO DE 29-ll-85E QUE
ÉNTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBIJCÚ)O POSTERIORMENTE:

O SR. JOÃO LOBO (PDS- Pl._Pron_uncia o sgti.in-:
te dis-curso.) ...;..... -Sr. Presidente, Srs. Senadores: Sempre
me causou estranheza, quando· me ausentei do País, via~
jando pelo exterior, que poucas vezes em que vi<i.jerpelo
exterior, sempre me surpreendeu o desconhecimeri_t_Q, a
igllorância total que esses países, prfncipalmente esseS
g"rafides países da Europa e da -Ásia, têm do Brasil.
Creio, Sr. Presidente, que o meu conhecimento da
COS1a do Marfim, ou de Bangladesh, ou de qualquer reriióto-pa.Js _da Ásia, t_alv~ seja equivalente ao que eles_
téin- dO"Brásil Dificilmente, encontra-sé Uní êstfangeiro
11
qué'"Sáiba- a pOSIÇão &eogi-âficã.. do Br~sil Ou -ffiesmo-· a
Votação, em_ prímifro turnO, _dQ_Fr_ojetq_d~ Lei do SeLí:õ.gua Q.ue se fala aqui. E isto é lamentável; até dentro
nado n9 143, de 198_5, de autoria do ~enado_r Jq_rge Kaluda Am&lê!i Lãtina, o_nde o Brasil Qçupa uma posição de
me, que revoga dj_sp-õSição do Decreto-lei n?l.910, de 29
-_ gra!lde_ destaque pelo seu _tamanho territorial, mas, fica
de dezembro de 1981, tendo
.
. .
-Isolado pela Língua. O úriico paiS da América Latina, aa
PARECERES, sob n9s 279 a 281, de 1986, das ComisAt;n-erica Central, do Ç~ribe ~ue n_ão fala r'! !S!?!~h~l é o
____
_
.
~-,._~~-----:-sões:
Br-asil.
-de Constituição e Justiça, pela_ constitucionalidade,
_E,__ possivelmente, dizia eu, Sr. Presidente, _o isolamenjuridicidade_e, no mérito favorãv.el;. e
. __ -·
_
. .,;,·..;to da un·gua seja talve~ o responsável por essa ignorãn-de Legislação Social e de FinaOças, favoráveis· ..
'"cia, por eSse desconhecimento_em que o Brasil vive no
exterior.
12
Estive recentemente na Síria, depois na Tur4"uia, e na
Votação, cim prime1ro turno, dO Projeto.d~~Lei doS~
Grécia. E eu esperava que a_ Síria, como- o maior contriw
nado n"' 46, de 1985, de autoria do Senador Nelson Carbuinte da corrente colonizadora deste Pl;LÍ!i, a_mais_forte
neiro, que introduz modificações n~ Código Penal, com
corrente migratória a este Pa,[s foi dada_ pela Siría, se~

nenhuma dúvida. Pensei que lá a situação fOsse diferente. pela proximidade dos. parentes, da correspondência
trocada entre os habitantes deste País e os habitantes da
Síria.
Mas qual não foi a nossa surpresa, Sr. Presidente, ao
- verificarmos que, mesmo num pa[s como a Síria~ é total e
completa a ignorância sobre a realidade brasileira, sobre
os produtos-õiasileíros. Nas se sabe naquele país, a não
ser talvez algum parente mais diretamente ligado com o
Brasil, tenha qualquer notícia da nossa situação cconômica, g_eográfica e territorial. Para não falar da Grécia,
ou, talVez, da Turquia, que, surpreendentemente, não
tem qualquer relação com os países árabes, com a Síria.
A Turquia não tem nenhuma relação com os países, nem
na Língua, nem na raça. E estas coisas talvez surpreendam também a todos nós.
Veja, Sr. Presidente, acho que estava no tempo do
Brã:sil começar um esforço de divulgação para abrir novos mercados, para criar uma realidade que nos deixasse
opções para as nossa exportações. Sempre que nós tomávamos café na Grécia ou na Turquia, vinha acompanhando aquela xícara de café, um envelope contendo café, ufua tarjeta eril cores brilhantes, muito bem feita,
muito bonita, _dando a notícia de que nós estávamos bebendo o "delicioso café 9a Colômbia", ou o açúcar de
Cuba, mas nenhuma referência nesses países, aos produtos principais da exportação do Brasil, que são o café e o
açúcar.
BUscamos as razões disso, Sr. __ Presidente, mas n~:o
conseguimos nos convencer que elas fossem suficientes
para que ocorresse esse fato. E verdade que a nossa Embaixada ria Síria é lamentavelmente inexpressiva, pobre.
Disse-nos o Sr. Embaixador, qu_c é pessoa muito distinta
e que nos prestou toda a sua assistência_quando lá estivemos, compondo a delegação do Brasil, dos parlamenta~
res americanos descendentes de sírios, o Sr. Embaixador
Amaral deu-nos a notíca de que a Embahada na Síria,
l!_m país qu~_tem tãq_ es~reitas relações com o Brasil, tinha
_apenas seis funcionários, contando, entre esses seis, um
motorist~- Unl._jard_ineiro· e inl}- cpntínuo. Então, praticamente, essa Em baixada não existe e nem tem c.ondições
de funcionar.-_
_
-_
.. JS~ Grécía,~o Embaixador Alarico da SiJveira, u-m &entleman, na expressão ·da palavra, un1. funciOnário de carreira, cioso -das suas obrigações e das suas responsabilidades de embaixador, cumulouwnos de gentileza e de_ assistência, mas a Hmitação da sua Embaixada deixava-nos
absolut3m.ente constrangidos em _solicitarmos qualquer
assist~~Cio~- daq_uela Embaixada.
O Sr. Odacir Soares - Permite Y. Ex• um aparte,
no_bre S~;na_dQr?

·o-

SR ibAó i..OBÜ --Concedo com muita homa o
aparte ao nobre Senador Odacir Sares.
--- O Sr. Odacir Soares- V, Ex• tem absoluta razão
quando registra a ignorância de outros países, ou de outros povos, em relação às questões brã.sileiras, em relação ao nosso País. Mas, eu acho que V. Ex• não deveria se surpreender com essa ignorância de outros põvOs
relativamente ao Brasil ou às questões brasileiras. Porque,- até este momento, do ponto_:_de vista interno-, aonível interno do nosso País, V. Exf hã de convir que o
próprio Governo braSileiro, até este mom_ento, ignora
aindã qual a taxa de inflação deste mês de novC:mbro.
Ora, se o próprio Governo brasileiro, atê este momento,
ignor_a qual a taxa -de inflação v~rificada durante o mês,
Íll!agíne V. Ex• que exigir de outros povos que-- conheça~ as questões brasileiras e que conheçam o Bfasil,
se: o-próprio Governo internamente -desconhece a nossa
-realidade, quando tem dúvidas, quando demora em fixar
uma _taxa de inflação, jâ fixada inclusive pela própria
FundaçãC! Çfetúlio Vargas. V. Exf tem razão. Eu não_ desejava de modo nenllum, com este aparte, diminuir a importâncí:i do discurs-o de V. &f, nem muito menos trazer
a ele qualquer outra conotação, mas desejava apenas di- ----u-~-a V. Ex• que nóS não develnos nos surpreender com
essa ig"norância de outros povos, porque nós, internameTite~ -atê este momento, estamos discutindo ainda, a
nível gOvernamental, qual deve ser a taxa a ser fxxada atê
o dia 3_0 de novembro deste ano, quando a Fundação
Getúlio Vargas fixa em 15%, o IBGE em 11%, e os diversos institutos _governamenta_is e particulares fixam ~da
qual uma taxa de inflaçaão, preferindo o Governo fJX-ar?~· -por Su-a- vCz, naquela de mais baixo teor.
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O SR. JOÃO LOBO --Agradeço o aparte do nobre

Senador.
_
__
___ __ __
__
Prossigo, Sr. Presidente, dizendo que é Iamentâvel que

este País, que tenta aquecei' a sua indústria, os seuS nieios_
produtivos, tenta fazer crescer a sua agricultura, não cuide de abrir novos mercados, de gerar novas oportunida-

des para as suas exportaÇÕe$.

Creio_que não resta dúvida...que a propaganda é a alma
do neg6cio~Não é por ínfantilismo, não é por desejo de
dispersar recursos que firmaS como a C_oca-Cola, como a
Gillete, como a Brahma, gastam verdadeiras fortunas na

propaganda dos seus produtos e do seu nome.
O Brasil, que atravessa uma fase crucial do seu desenvolvimento, despreza esse meio de vender melhor, colocar melhor os seus produtos, para aquecer essa indústria,
gerar emprego e aumentar a sua produtividade.
b lamentãvel, Sr. Presidente, que nosso Pais, no estágio em que nos encontramos, não tenha captado o altQ
papel que resulta da divulgação da sua his:tória,_dos seus
produtos, da sua geografia~ -dq seu folc!ore, junto ao
mundo desenvolvido, que gera um mercado quase que
ilimitado para colocação desses produtos, que são, comumente, aviltados no preço internacional, pela falta_de
compradores, pela falta de locais :õnde colocã-Jos. Ma~
quem não conhece não compra. Não é pOssível que paí.:ses como a TurqU:ia-;-QU.e tfiãl sabem da eJCistênda doBrasil, a não ser o nome errado do grande jogador de futebol
que era Pelé. Nada, absolutamente, nada a Turquia sabe
do Brasil. Nem que tipo de País, nem o que produz, nem
o qu_e faz, nem a língua que fala. E não se vê o menoresforço dos poderes competentes do País, no sentido de esclarecer, de divulgar, de contar uma história tão bonita,
uma geografia tão fantástica, cOmo é a -geografia doBrasil.
Eu sei que nós não temos o a: pelo que a Grécia faz da
História, onde qualquer caco insignificante de cerâniica
refaz a história de um povo, ou de qualquer pedra tombada nos mais ermos recantos da terra significa guerras
enormes que abalaram povos e mudaram civilizações.-o
Brasil não pode fazer apelo à HíSiOria, pois, a nossa história ê recente; mã.s tem___oUtr'Qs pontos Que -pO-diam ·ser
vantajosamente abordados e divulgados no exterior,
para facilitar a importante colocação dos noss_os produtos. Porque, Sr. Presidente, só creSce, só produz quem
encontra colocação, quem encontra compradores para
os seus produtos. Fábrica nenhuma, produtor nenhum
vai ãumentar a suã produção de arroz, de soja ou de caIe, se se sabe, de antemão, que o seu Preço Serã aviltado,
que ele não encontrarã compradores para o seu produto_,
Era, pois, Sr: Presidente, a minha intenÇãO, nesta taf~
d.e. fazer um apelo aos poderes c_ompetentes, à atenção
do Presidente Josê Sarney, para que comece, autorize
uma campanha de divulgação da nossa geografia, da
nossa história, das nossas belezas naturais, enfim, de todas essas riquezas que fazem ú -ãpailãgio e a grandeza da
Terra brasileira.
Era esta, Sr. Presidente, a intenção do meu discurso
desta tarde. Se eu consegui TaZer com-qUe os Poderes
competentes deste País prestem atenção aO fãtor irripoitante do comércio internacio:ilal, à geração de mercados
compradores, eu me julgaria muito feliz pOr estas pala-vras modestas que pronunciei:O Sr. Milton Cabral- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOÃO LOBO -

Com_ muitO prazer, ouço V.

Ex•
O Sr. Milton Cabral- Senador João Lobo, V. Ex~.
como sempre, quando vem à tribuna, aborda questões
realmente interessantes e essa ê uma delas. A criação de
uma imagem positiva -do Bra_sil no extedQr e essa iina- gem, que V_ Ex• reclania e com justificada razão, como -V. Ex•_ mesmo tem observado e todos nós membros do
Congress_o Nacional, quando viajamos ao exteriõi", das
distoções que encontramos por toda parte, a respeito _do
que ê o Brasil. Isso tem que s_er colocado em termos de
uma meta, de _um objetivo, da mobilização de todos os
órgãos do Governo que atuain na âfea--extf:rria, não somente o Itamarati, mas também as outras entidades,
como a EMBRATUR, as empresas-estatais, que também
atuam por lf, para que haja uma ação_coordenada, plançjada, bem estruturada para se vender uma imagem melhOr do nosso País, não somente visando atrair turistas,
.0 que é um bom negócio para o País, ma:S-realmerite,

para valorizar o povo brasileiro, mostrar que o B_rasil é
realmente um país de grandes possibilidades, e qUe tem

. um gril.ride_destino, uma potência emergente, que de fato

o-é;:- Para -que isSo seja conseguia-o efiC:ãZmerite, terá que
resJJltar _de uma _ação planejada, de Uma aÇãõ- bem montada, que mobilize todas as entidades do Governo. Eu
me congratulo com V. Ex• pela oportunidade de suas ob~
servações. Era_ apenas o desejo de tne solidarizar com as
_,colocaçõ.es ~e_ V. E~~
. -·__
_

Ó- SR. JOÃÓ LoBO-- Ell agrad~ço~ Sellador MiltonCabral, a participação de V. Ex• em meu discurso, homem _que conhece profundamente a nossa realidade externa, IJOiS é Uffi grande viajante, que conhece tanto a
América, como a Europa, a França, etc...
Mas, Sr. Presidente, eu encerro estas palavras, apenas
dizi:i1do que nunca _compreendi toda essa guerra, toda
essa revolução que o Sr. Ministro Gusmão fez ccintra o
IBC, contra o IAA.
Falou-se em corrupção, _falou-se em_ dispersão de recursos, em incompetência e nunca -o_ Sr. Ministro tocou
neste aspecto, que q IBC e o IAA não estariam CJlmpiiri-do a sua missão de divulgar os nossos produtos, de abrir
os- mercados internacionais para eles.
Eu tinha a impressão, Sr. Presidente, que o principal
papel, que se poderia atribuir ao IBC ou ao IAA, seria
abrir os mercados internacionais, ao café brasileiro, ao
açúcar brasileiro, ao âlcool brasileiro, mas não; a coiSa
ficou_ restrita a um_tom doméstico de empreguismo, de
não sei o quê, de picüfnhas internas da_Administração do
própriO órgão.
-- -Acho, e aqui quero me apoiar nas palavras do Senador
Milton Cabral. que isto -deveria ser uma aÇão planejada
de- Governo, de um projeto de comércio, de um projeto
de crescimento das nossas exportações, para que elas
cresçam e encontrem mercado. E elas só encontrarão
mercado se nós conseguirmos formar uma boa imagem
destes produtos e deste__ País; se isto não_ for feito, nào_tenhamos a iflgenuidade de pensar-que os outros Países viTão--ao Brasil procurar, espontaneamente, os seus produ-tos.. Porque a agressividade do comércio é- uma coisa c_ó~
- - nliecidã, todo" o P:aís que quer -comerciar os seüs produtos, trata os seus futuros clientes com muífa atenÇão e
com muita agressividade.
Sr. Presidente, encerro estas palavras, esperando que
elas surtam algum efeito, ou resultem em algum proveito
para as exportações e o comércio brasileiro. {Muito
bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
CLA UDIONOR RORIZ NA SESSJIO !)E 22-5-116
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO .DO ORAJJ.OR,
.SERIA PUBLICADO POSTERlORMJ;NTE.
O SR- CLAUDIONOR RORIZ (PSB- RO. Pronuncia o segUinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ninguém haveria de estranhar se afirmássemos, aqui,
que o Estado de Rond_ônia estã recebendo do Governo
da Nova Repúblíca um tratamento diferenciado. Ron·
dônia é um Estado novo e mereceria, realmente, um tratamento especial para atender às suas enormes e peculiares necessidades.
--Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que diferencia
ROndônia óos Outros· Estados do Brasil é que ali o Governo Felieral_admite que a corrupção e o deSmando
público se fortalecem e se alastrem, levando o Estado ao
caos. É, de todos os senhores, conhecida a luta que vimos travando para que fosse substituído o atual Governador do Estado de Rondônia, após serem comprovados, exaustivamente, atos_ de malversação do din~eiro
público. Para não ficarmos só erii palavras, encammharemos à Mesa, de modo a constar dos Anais desta Casa,
entre outroS .doCumeÍltoS, o relatório_ final da Inspeção
Especial do Íribunaf de ContaS Q._o Estado de Rop_dônia,
Ínitalada para apu-rar -irregularidades no Departamento
de Estradas e Rodagem de Rondônia, constante do Process-o- n'~ 0678, TCER do Tribunal de Contas do Estado
-d~RQ)ldôni~ do a:no de 86. Este relatório foi en~a!llinha~
do ao Senhor Presidente da Rep_úbtíca no dia 30 de abril,
pelos três representantes de Rondônia no Seóado Fe.Pe·
ral. A partir âeste- momento, não se justifica mais o silêncio ~das autoridades federais e, principalmente, do SenhOi Presiden-te- di:t-República.
Só ele poderia modificar o atual estado de coisas .

Quarta-feira 28

1403

A Nova República apresenta-se com a veste de_morali~
zadora. Leis são elaboradas para punir crimes c_ontra a
economia popular. Muito bem!
Pcir que riiõfiVõ,-Srs. Senadores, o Govertio Federal Se
mOstra sensível à corrupção em Rondônia?
_Q _rel_atóriQ-que encaminhamos à Mesa- afirma, tex. tualmente,_ q_ue "durante o_~ trabalhos_ de inspeção; tanto
na Parte documental quanto na opefacional, Observamos
que as irregularidades se sucede~:am, numa eviden.te pro·
va de -mã adminisiração do erário público". Acrescenta,
ainda, que agravando o fato, "as obras apresentadas
como exe_cu_tadas e. por conseguinte, efetivamente pagas,
na verdade não a· foram, como demonstram os nossos
Engenheiros em seus minudentes relatórios técniCOs".
O relatório do Tribunal de Contas de RondônhCé far.:
to na documentação que atesta a má fé e o d_esyio do dinheiro público.
Que prova, mais, seria necessária para que o Governo
da Nova República tomasse providências?
Se afirmássemos, ·aqui, qUe Rondônia recebe_ um tratamento diferenciado não causarfam_os, como vimos, surpresa nenhuma.
- O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex•, nobre Senador
Claudionor Roiii, um_ aparfe?
O SR. CLAUDIO NOR RORIZ- Pois não, companheiro Fábio Lueena.!
O Sr. Fábio Lucena- Quando da indicação de Ângelo Angelin para o "Governo de Rondônia, eu, de comum
acordo com V. Ex•, coriLO Senad_o_r Gaivão Mod_~to_e
com a Bancada do PM_D B na Câmara dos DeputadOs,
tomei a defesa do candidato indicado pelo Senhor Presidente da República para governar Rondônia, aqui, no
Senado Federal. Defendi a indicação na Comissão _de
CónstitU:ição~e Justiça desta_Ca_s_ã; onde logramos êxito, e
aqui em plenãfio tiã"Vei diversos debates -com o eminente
Senador Odacir Soares _em defesa dl! indicação do Presidente d3. República. Assim, nobre colega, sintO-me co~onsável pela aprovação, junto ao Senado, do nome
do Deputado- Ângelo Angelin para governar I? seu grande, afortunado e agora, segundo V. Ex•, desafortunado
Estado. Em assiffi sendo, rogo a V. Ex• que me faça chegar cópia desse relatódo para que eu possa me-fllformar,
me cientificar das graves revelações que nele se contêm e
também para que possa formar o meu próprio ajuíza·
menta a respeito desta questão e, com toda franqueza e
honestidade, emitir o meu julgamento a respeito e, conseqüentemente, a minha sentença. Enio aparte e o apelo
que tinha que fazer a V. Ex•
O SR. CLAUDIONOR RORIZ - Agradeço o aparte, nobre Senador Fábio Lucena, e informo a V. Ex• que

quando retornei io Senado Federal, no dia 4 de abril,
pedi desculpas a todos os companheiros senadores pela
ação feita naquela hora, indicando o Deputado EStadual
Ângelo Angelin para governar o Estado de Rondônia.
__ Faço chegar às mãos do companheiro não apenas o relatório do Tribunal de Contas, mas outros relatórios, comprovando a corrupção em quase todas as entidades que
existem ilo Estado, como hoje nos chega do Tribunal de
Contas um relatório para que a Assembléia Legislativa
do Estado tome as devidas providências em qu_atro empresas de ecOnomia mista que atuam no Estado e que estão ligadas ao Governo.
St:.. Presidente~ Srs. Sertadoi"es, seria motiVo de surpresa se esclarecêSsemOs a V. Ex•s que Rondônia é goVerna;:.
-da de fora- pa.~a dentro?
Não sou eu, absolutaffiente, quem fa:z esta afirmatiVa.
Esta informação ·nos foi transmitida pelo Governador
Ângelo Angelim numa reunião por S. Ex• convocada em
março próximo passado e que contou com a presença
do~Jrês Senadores de Rondônia, quatrQ Deputados Federais, onze Deputados Estaduais e os membros da Execu~iva Regional do_ PMDB. S. Ex• exemplificou, garantindo que a SUO ECO _e oJJOLONOROESTE. só libera_riam r~ursos _financeiros para o Estado se pudessem indicar o Diretor d.o DER Por outro lado, o Sr. Governador, em inúmeras oportunidades, teve a gentileza de nos
esclarecer, e aos políticos ·de modo geral, que a Aliança
Democrática não ê o seu sustentáculo político. Segundo
S.
quem mantém e sustent.\1. suas posições são determinados empreiteiros que, virtualmente, isto digo eu,
vêm se locupletando com a corrupção instalada no Esta-
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do, o que está sobejamentiCoinprovado no Relatório do
Tribunal de ContaS, já aqtii apreiêó.fiido.
Pergunto, então, Srs. Senadores: quem governa Rondônia'? Seriam os superintendentes do POLONOROESTE e da SUDECO? Sedam Os empréi~eiros?
~
Não foi; portanto, sem fundamento qué iniciamõs uffi
trabalho visando a substituição do Governador de Rondônia. Desejávamos que isto ocorresse da forma menos
traumática posSível e, para isto percorremos, antes de vir
ao Senhor Presidente da República, os cariiinhos do Diretório Regional e Nacional d_o PMDB para que se promovesse um acordo em beneficio do Estado. Não fomos
ouvidos. SeguimOS erii diri:Çã_o _ãO -pOder central. Fõ~os
ao Presidente José Sarne)' .....;. os -Senaâores Ocfacir-SOã~
res, Gaivão Modesto e_ eu, acompanhados por quatro
Deputados Federais. Numa bancada de dez membros,
compareceram, ante o Presidente da República, sete, relatando os fatos pedindo as necessáríaS prOVidências.
Porém, para surpresa noSsa e reYõlta do povo de Rondônia, nerihuma providência foi to"mada, ao contrário, a
cada dia a corrupção rio Estado de Rondônia, devidamente acobertada no plano nacional, mais se fortalece,
dando respaldo ao seu princípal responsável, o atual Governador do Estado, para que, através de sua máquina
administrativa e, ri131s uma vez, Iànçarido mão do patrimônio público pia tique atas que inclueni O·suborno, a
perseguição, a chantagem, a mentira, !i falsidade~ as ~e
missões sum-árías de to_d_os aqueles que, de uma foimúm
de outra, lutam pela moralização do nosso Estado.

e

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CLAUDIONOR RORIZ- Concedo o aparte
ao companheiro representante de Pernambuco. ____ O Sr. Nivaldo Machado- Senador Claudionor Roriz,
parto do princípio de que o pressuposto das relações humanas se baseia na boa fé: até prova em contrário, todo
mundo ê honesto. Daí, encairiinhada a esta Casa Mensagem do Senhor Presidente da República - que agiu, evideritemente, no mesmo pressuposto - propondo ao Senado a indicação do Sr. Ângelo Angelin para o cargo de
GovernadOr de Ro-ndônia, def, como membro da
Aliança DemocrátiCa, integrante que _so_u do Partido da
Frente Liberal, õ meu apoiO àquela mensagem. Também
entendo que o homem público é como a mulher de César, não_ pode, sequer, ser suspeitado. Quando V. -Ex•
traz à Casa-~ anteS o~S"e"ilador Odacir Soares já pro'testava contra certos fatos que não lhe pareceram corretos
-dados de um relatório- parece que já apr-eciado "pelo
Tribunal de ContaS _que _evidenciaria 'as irregularidades
que V. Ex• denuncia não sei se caberia ao Senado Tes~a
tar o erro a que de boa fé foi levado- manifestando sua
desconfiança àquela autoridade. Assim, a nOssa pOsição
seria ressalvada e mantido de pé o conceitO que o povo
deYe ter pelo homem público, que deve usar C? cargo para
servir nele e jamais para se servir dele, traindo os interes-ses do povo. Essa, a minha posição. E a serem verdadeiras as alegações que V. Ex• traz à Casa,-seria o caso de se
examinar essa_hlpótese, porque a mlm me dói, como
deve doer a todos os Srs. Senadores, que tal fato púdesse
ter acontecido.
O SR. CLAUDIO NOR RORIZ- Agradeço o aparte
de V. Ex•
No final deste pronuncia~ento, eu i~i fazer unia ~h
sulta à Mesa do Senado. Mas, já que o nobre riprCsen-tante de Pernambuco tocou no assunto, eu perguntaría à
Mesa do Senado se poderíamos, de forma regimental,
cassar-lhe o mandato ou encaminhar ao Presidente da
RepUblica um documento retirando o apoio que foi
dado a esse Governador; ou, se for necessário, CD.caririnharmos toda a dOcumentação que est~ e~ nosso poder,
para que: as Comissões Técnicas do Senado posSam riOsfornecer um parecer q~anto_ à_ veracidade pessa doc.u:
mentação, afim de _que eSsa -lula parã -riilldar o G_overnõ
de Rondônia, s-e torne um aspecto de-Dível nacional, e
não apenas preso a uma luta política dos Senadores e do
povo de sua terra.
O "SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) - V.- Ex• faz
uma indagação à Mesa nesse sentido, se bem entendi. Se
compreendi a exposição do nobre Senador e a sua indagação, V. Ex• quer saber se o Senado pode manifestar
um voto de desconfiança ao Gov_crnador de Rondônia.

O assunto não é tratado, nobre Senador, no RegimentO
-nossa Casa; e rrie parece que não ·podeiia sê-lo,
diante dos termos da Constituição. E acho que não caberia nem sequer uma Comissão de Inquérito. Seria 11ma
intervençãO legislativa num Governo estadual, que tem a
sua ãütõnomia inteirarricbriie preservada:~-·

-ae

Uma Comissão de fnciUérito sO -pOderia -ser- da As~
sembléia Legislativa Estadual. Segundo entendo, cabem
apenas manifestações, como essa de V. Ex• e dos seus
nobres colegas de Bancada, para que o Poder Executivo
e a opinião pública delas tomem conh~cimento, e o prinieiio, se assim entender, tome as providências cabivei_s
rto caso.

--O SR. CLAUDIONOR RORIZ-- Sr. Presidente, é
apenas um esclarecimento, porque ele não foi eleito. Praticamente, qUem elegeu ess.e Góvernador fomos nós,
aqui. Entào, acho que ele está fora, ~Cômj)letamente de
qUe seja -a Assembléia Legislativa que venha a julgá-lO.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me uma interferência,
nobre Senador Claudionor Roriz.? (Assentimento do
orador.)
--Neste C2.so, -não cabe nem a figura dõ im)Jeachnuint,
porque ele ex~rce _cargo de co_nfiança do Presidente _da
República. Pare_ce-me que o Senado da República, quan~
do recebeu a indicação do nome do Sr. Ângelo Angelim
para sobre ele se pronunciar, analisou basicamente os
fUndamentos da exigência constitucional, no que se refere à_ilibada reputação e à idoneidade. Então, eu diria que
o Seftado da República, sob sua inteira responsabilidade,
violentou, à época, a própria norma constiiuciOnal, por~
que_ é indiscutível que, já naquele momerito, o Sr. Ângelo
Angelim não dispunha da ilibada reputação _a gue se _re-fere a Constituição, uma vez que; àquela época, naquele
mOmento, estava com seus bens pessoais penhorados por
dívídas junto a terceiros e com ações_ executivas -prop_l?stas contra ele. Então, naquele momento mesmo em q~:~e o
Presidente José Sarney, de boa fé, recebendo a indicaÇão
da Aliança Democrática, do nome do Sr. Ângelo Angelim, enca,min_hou esse nome ao Senado da República, oS~ad~ atropelou a norma constitucional, violento-!! a
COnstituição e, para ser ieal, talvez até.._gratuitamente, à
súnples indicação, violentou o preceito da ilibada repu- tação e da idoneidade e apr.ovou, a_"toque_de caixa", __~m
sessão _extraordíD:ária da Comissão dC Coilstituição e Justiça, vlolentando inciusive o próprio Regimento,
chegandQ-~e_ao ponto de o Senador Helvídio N~nes até
ameaçar· renunciar à- Presidência da Comissão Daquela
ocasiãO. O Senado tem, como disse, essa grande e grave
reSponsabilidade, pOrgue, àquela época, aprovou um
nome que não dispunha da ilibada reputação, nem da
idon(:_idade necessárias à sua nomeação· pelo Presidente
da República. V. Ex~ lev'l.nta uma questão, inclusive,
muito interessante. Q Governador de Rondônia, por ser
nomeado, não pode ter decretado o s_eu impeachm~nt
pela Assembléia, porque o cargo pertence ao Presidente
da República. Por sua vez, o Senado Fe!ieral, que aprovoU o seu nome, para que, ein conseqüênciã- desSa-aprOvação, pudesse o Senhor Presidente da República nomear o sr- Ângelo Angelim, também não pode tomar nenhuma providência, e nem mesmo, conforme sugeriu o
eminente~Senador Nivaldo Machado,_ propor moção de
desconfiança. Parece-me que, a esta altura, e atendendo
ao que V. Ex~ acaba de requerer, não custava à Mesa encaminhar a s.ua colocação à Comissão de ConstituíçãO- e
Justiça, para que essa se pronunciasse sobre o fato que
V~ Ex~ estâ levantando. Da maneira como as coisas estão
se conduzindo, pare~me que a solução ser.ã o Sr. Romeu Tuma, Superintendente da Policia Fe!ieral, ir a
Rondônia e prender o Sr. Ângelo Angelim. Pelo menos
assim o Sr. Ângelo Angeiim deiXe de s"êr fotografado e
filmado ao lado do Senador José Fq1gelli, deixando, inclusive, em Rondônia, de fazer veicular esses fUmes
como prova de prestfgio, ao lado do Presidente do Congresso Nacional. Nós, inclusive, gostaríamos_de dizer ao
Presidente do Congresso Nacional que na ocasião em
que o Sr. Ângelo Angelim fez divulgar em RondôiJ.ia um
filme, produzido em São Paulo, ao lado do Presidente do
Senado, -pretendeu, não apenas valorizar-se, mas, na realidade, conspurcou a idoneidade do Presidente do Congresso Nacional.

O-~!- Fáb~o

Lucena:- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CLAUDIONOR RORIZ Senador.

Pois não, nobre

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, apenas para
contribuir com o debate. Rondônia tem uma COiistituição, discutida, votada e promulgada por uma Assembléia eleita pelo povo daquele Estado. _Essa COnstituição dispõe, com certeza absoluta, das atribuições do
Poder Legislativo daquele Estado. No rol dessas atribuições estão, obviamente, as competências privãtWa-s
da Assembléia Legisl_ativa de Rondônia. Então, pelo que
me é dado entender, a respeito de matéria tão nova e, ao
mesmo· tempo, tão esdrúxula, parece-me que a Constituição do seu Estado indica o caminho a ser segUido, não
interessando argUir se o GOvernador foi eleito pelo povo
ou se foi nomeado pelo Senhor Presidente da República.
Quãnto às alegações do eminente Senador Odãcir -SoareS, de que o Senado ao aprovar a indicação presidencial,
violentou os íilstitutos subjetivos da ilibada reputação e
da idoneidade moral, parece-me que S. EX•, o eminente
Senador Odacir-Soares esquece-se áe- que eU, como Relator na Comissão de Constituição e Justiça, e como advogado da indicação presidencial, aqui na tribuna do Senado, louvei-mt; na época, em informações que me transmifíu V. Ex•, que me transmitiu o Senador Gaivão Modesto, que me transmitiu a maioria da bancada de Deputados FePerais de Rondônia, que me atestaram na
oportunidade serem inverídícas, serem ímpr9cedentes
acusa~es ·que-o Senador Odacir Soares levantava, à é}>o·
ca, contra a honorabilidade do candidato indicado pelo
Senhor_ Presidente da República. Logo, o Senado não cometeu nenhuma violência, porque o Senado louvou-se
em informações de dois de seus mais ilustres pares e que
CC?nstituíam -p]a!oria _da _representação do_ Estado de
Rondônia~ aqUi ilo Sen-ado FePeral, no caso, os votos de
V. Ex~. os votosdo Senador Gaivão Modesto contra a
opinião-do eminente Senador Odacir Soares.

e

as

O Sr. Odacir Soares -

Opinião sâCramental.

-O Sr. Fábio Luce~a- Se fatos hoUve, parece-me que
são -r~tos-superveni6rites e_ que, por isto, estão merecendo,_clamando.._de (ato- e_ V. Ex• tem razão, tem razãO O
Senai:lõr OdiiCIT So3.res ,....:.: éStãO merecendo uma nova -investigação, umã no':a ànáiise, uffi_ nQVO Proceder da Co-riilssã"o ôe C9nS:tituição Justiça. Daí ser p-i'oCedCoie apf9j)OSih.ir-a-do Sçilador Odacfi Soares, nO sentido de
que o Sr._ ?residente do_Senado faça encaminhar: à ComiS~ão-Çfe COnstit\iíção e "Justiça a proposta, a acusação
de V. J;x~ Porque, se o Senado, ao analisar as exigênciasconstituci_Q:nais ·que coi;tdicion~ a sua aprovação_ a_ uma
indicaÇãO do -Presiderite da República, agiu sem erro,
como alega o Senador Odacir Soares, não agiu ·em errO
grosseiro, o que-seria insanãvel, mas agiu de boa fé. E, se
erro cometeu, foi um erro sanável, que pode ser reconsíderado, mediante uma. nova decisão da Comissão de
Çpn~tii_uição e Justiça. Apenas para concluir, jã que o
Senado não pode alterar a norma da Constituição Fedetal; naáa impOOe que, pela Comissão de Constituição e
Justiça, o Senado, hoje, diante dos fatos novos, superve~
nientes, _que V. Ex• estã a nos apresentar, adote posição
contrária àquela que adotou, quando aprovou a indicação do Senhor. Presidente da República, declarandQ e
louvando-nos nas informações de V. Ex•, declarando inidôneo, ao contrário da declaração anterior, o atual Governadoi- do Esfado de Rondônia, sem prejuízo da aÇão
legal. E esta, sim, deve ser adotada pela Assembléia Lo:.
gislativa· do seu Estado:

e

O SR. CLAUDIONOR RORIZ - Sr. Presidente,
dentro dessas prerrogativas, eu me comprometo com a
Casa a trazer, n-a próxima semana, o debate inicial feito
quando das provas apresentadas pelo Sr. Odacir Soares e
as provas apresentadas pelo PMDB naquela épo-ca, contradizendo o que o compaheiro Odacir Soares tentou
provar naquela hora e que, com documentos outros trazidos pela Aliança Democrática, fizerãm -com que, conío
afirmou o companheiro, o Senado aprovasse aquele nome, baseado no testemunho de companheiros lá de Ron·
dônia,_ que davam a moralidade necessária para que ele
se compusesse como cidadão, para assumir o meu Esta_do.
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Mas, dando continuidade:
Para conhecimento dos Srs. Senadores, relatamos os
seguintes fatos:
Em meados, de abril, foi distribuído em Ji-Paranâ,
município -de Rondônia, unl panfleto apócrifo; cOntendo
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~Rondônia,

devolvidos por inexistência de fUndos, sendo
apenas eu, mas o Senador Gaivão Modesto, e V. Ex• novamente, neste momento, elas estão instruídas com uma
que até agoi-a, nunca reclamados por quem quer Qt:J.e seja."- São ·aesSes expeàientes escusas que pessoas,- igual-Prova definitiva, com prOvas, inclusive, transitadas em
julgado no ?mbito do Tribunal de Contas do Estado de
mente escusas, se valem para desmoralizar os homens_ Qe~
b-em no Estado de Rondônia. Gostaria de encaminhar à
ROndônia. Nós, agora, depois desta sessão pleriãria do,
baixas e falsas acusações a nossa pessoa. Apesar de rec-o-;:.
Mesa todos o_s docu~entos refetidospara que constem
_Se_g_ado federal, vamos realizar um cantata com o Minhecennos que a vileza de nossos detratores fica sobeja_dos_ Allã"is da Casa.
niS1ro Paulo Brossard. Nesse encontro com o Ministro
mente comprovada pela ausência de autoria nas acuCoffio" yêem, Sr. Senadores, não fpi sem mõiiv'õSque-~ ~-- _Paiilo ~rossard nós vamos levar treze processos concluí~
sações, encaminhamos à Mesa a Certidão de n9 737/86,
chega_moS, sete entre dez, g:arlamentares de Rondônia no
dos, que tramitaram nq Tribunal de Cont~s do Estado
do Oficio de RegiStro de DíStrihuiÇão dã Comarca de Ji~ Congresso ~acíonal, ao Si_, Presidente da República, no
-~e Rondônia, que identJ_ficaJn e_ que constituem uma proParanã, donde se extrai não existir- nenhuma ação em
in~uitq de que Sua ~xCelêncja fizesse Valer os pri1_1cípíos e - -- va-irref~tãvel das írie~laridades, que estãõ sendo pratinome de Claudionor Couto ROriz.
o ideãriq da Nova República.
_
_ _cadas pelo Governador Ângelo Angelim em Rondônia.
Essa mesma matéria foi também dirigida-a umjornãl
-Lament;:~.mos que nenhuma providêilcia tenha sido toA Hf1meira prova, qp.e já foi aqui por mim denunciada, é
a não construção das estradas vicinais do Estado de
aqui de Brasília a quem jâ comunicamos e enviamos~ -_-- mada.
também, esta documentação.
_ Será, que o Presidente da Re12ública quer ter~ ~s~ado
Rondônia. O Governo de Rondônia contratou, por yolM
Se_ me refiro a este episódiO sórdido por sua natureza. C
de Rondônia para exemplo da Nova República?
--ta de agosto ou setembro do ano passado, cerca de 6.000
-'cm. de estradas e pagou essas estradas. Em recente inScertamente repudiado por todos os Srs. Congressistas e
0 Sr. Jamil Haddad - Permite V._ Ex• um aparte,
peção do Tribunal de Contãs do Estado de Rondônia,
homens de bem deste País, é ainda para denunciar que a
concluída com relatório, e votado e aprovado _esse relanobre Senador Claudionor Roriz?
imprensa de Rondônia tem sido coagida e a imprensa de
tóriõ- pelo Tribunal de Contas do Estado, verificou~se
Brasília, mal informada.
_Q SJt. .CUUDIONqR_ RORIZ - Pois não, no_6fe
Vejamos:
- Compariheiro.- -~--- ~"qu·e, desses 6.000 km de estradas, contratadOs e pagos,
Desejando usar nosso díreita _de defesa c esclarecer -a
menos da metade fora efetivãmente realizado. Nós te~ O~Sr.- Jalitil Haddad Presto atenção às denúncias
oponião pública, encaminhamos uma nota a ser veicula-mos outros dqcumentos da mesma importância: comque V. Ex• traz a esta Cisa. Tenho ouvido, neste pleda atravês da TV Rondôriia. Fizemos o pagamento da
pras vultosas sem licitação, compras de mãquinas usados
nârio, pronunciamentos de nobres representantes de
como novas, irregularidades nas Centrais Elétricis de
quantia estiPulada, após a concessão e programação dOs
Rondônia:
Odacir
Soares
e
Gal
vão
Modesto,
todos
unâespaços (tudo conforme documentos comprobatórios
R_or:tdônia, irr~gularidades na Ç:ompan_hi_a Q_e Habitação
nimes em afirmar, não comO afirmações suas, mas· baque encaminhamos à Mesa). Tudo ceita.- Entretanto, a -=
do Estado, no Banco do Estado, em todos os organismos
seados em dados do Tribunal de Contas do Estado, que é
públicos do Estado de Rondônia estão se processando,
nota não foi ao ar. As explicações não elucidaram riada,
a que~ C?be a responsabilidade de exercer a fiscalização
salvo que a liberdade de imprensa em Rondônia não
implicando e_rp_desvios de somas vultosas em dinheiro.
Sobre oS- gastos públic-os, e providência nenhuma foi toexiste.
São triilhões e milhões de cruzados, cujas apurações jã
mada
pelo
Governo
FederaL
Chegamos
quase
que
à
Pressíoiiaildo com ameaças de corte publicitãrio, o Paforam efetivamente realizadas pelo Tribunal de Contas
con1:lusão _de que quem deve ser penalizado é o Tribunal
lãcio do GCIVein-o pediu ao J ornai O Estadão a demissão
do Estado. Nós não estamos denunciando sobre o vazio,
de Contas, porque, a partir d-o momento em que o TribuM
do melhor articulista políticO do Estado, o jornalista
nós estamos denunciando e instniii:tdo essas denúncias
llãl de Contas prova o desvio de recursos públicos pelo
Paulo Queiroz.
em relação a processos jã concluídos do Tribunal de
Governador e providêtlcias não são tômadas, a impresEnquanto isto, diãrios que circulam em Brasília, certaContas do Estado de Rondônia. imponante que isso
são que se tem é .que, na realidade, quem deve ser execrafique clarO perante a Nação, perante a tribuna do Senamente mal informados pelo Sr. Ângelo Angelim, pois
do é o Tribunal de Contas. V. Ex• e os nobres Senadores
não posso acreditar que de outra forma assiril procedesdo Fe!feral da Repúbl;ca. Entendo _que a sugestão- e que
da bancada de Rondônia nesta Casa não estão fazendõ
sem, publicavam not1cias-ii1V"erídicas e algumas vezes ino requerimento que V. Ex• formulou, que foi, inclusive,
declarações sponte Sua, estão-apenas trazendo denúncias
ratificado pelos eminentes Senadores Nivaldo Machado,
famantes sobre os que se colocam contra a corrupção em
comproVadas pelo Tribunal de Contas a quem cabe, na
Rondônia.
Fáj:>io Lucena e Jamil Haddad, entendo que este requerirealidacle, fiscali_zili Os gastOS públicos. Parece-me Que V.
Também contra os SenadOreS Odacir _Soares e Gaivão
mento, que V. Ex• acaba de formular, no sentido de que
Ex• levanta uma questão muito séria. Esta Casa aproModesto tentou-se armar situações que; rio mínimo, poa Mesa do Sen~do encaminhe essa matéria para que ela
vou, esta Casa pode novamente rediscuiír o assunto·; sé
_possa ser apreciada pela Comissão de Constituiçãó e Jusdemos chamar embaraçosas. Porque a mentira injufiosa,
Srs. Senadores, pode provocar sérios danos às suas víti-- - -existirem prova-s cõnCretas contra a honorabilidade do
tiça do Senado FePeral, deveria ser deferido pela PresiGovernador Ãngelo Angelim. De inodo que me congramas, ainda mais quando a imprensa fica ceráad3. em sUa
dência do Senado, porque a condiç~~ fun~amental para
tulo coll]. a fala de V.. Ex• e acho_que a Casa não pode fi.
liberdade.
o exercício da função de Governador do Estado de Roncar·omissa; o Senado tem que, na realidade, analisar as
dônia., o $r. Ãngelo Angelimjá perdeu, que é a idoneidaM
Neste quadro não poderíamos nos espantar com a dedenúnicas do Tribunal de Contas, reexaminar este assunmissão sumãria dos SeCretâriOS aesegurança Pública e
de e a ilibada _reputação, sobre as quais o Senado da Reto, jã que ·o Po~er ExecutivO n~fO tomou piovíàêiícia D.esM
Indústria e ComérciO, além de pessoas do segundo escapública subjetivamente como muito bem identificou o
te sentido.
~
·
lão que ofereciam resistência à corrupção ao que estaSenador Fábio Lucena, deliberou. De modo que é esse o
aparte que trago ao discurso de V. Ex•, congratulandomos tentando derribar.
---o SR. CLAUDIONOR RORIZ --Agradeço o aparte
me com V. Ex• porque esSa ôenuncia precisava ser enfado nobre companheiro.
Dentre todos esses fatos, um ainda mais adquire, pelo
tizada mãís· uma vez à Nação brasileira, à imprensa de
---Serã, pergunto ainda, que esses sete parlamentares enseu maquiavelismo e falta de escrúpulos, uma maior imBrasília e à grande imprensa nacional que vêm,inclusive,
tre dez do Estado não merecem um comunicado di:t Preportância, que foi a demissão do SecretáriO da F~enda
divulgando
informaçÕ!=S deformadas, informações que
sidência da República?
de Rondônia. Sob a alegação de desvio do_ dinheiro
não coincidem com a verdade daquilo_ que ocorre no
Serã que o Estado de Rondônia suportarã calado a
público, o Go'ierno -do Estado demitiu o Dr,_Sebastião
nosso
Estado.
ação, por mais tempo, de um Governo corrupto? SuporFerreira dos Santos~-então Secretãrio da Fazerida. Como

e

prova do crime, o Governo usou dois documentos: -um recibo de transferência, pelo Banco Real, Agência
Porto Velho, da importância de CzS 2.200.000,00 (dois
milhões e duzentos mil cruzados) a ser sacada na agência
do mesmo Banco em Manaus; o outro, uma ordem de
pagamento no valor de CzS 720.000,00 _(seteci:ntos -e vin:e mil cruzados) operado pela Agência Porto Velho do
Banco Comercial e Industrial S/A também para Agência
de Manaus do mesmo Banco. Ambas as operações teriam sido realizadas por e em nome de Luiz Carlos Ferreira dos Santos, supostamente filho do Secretário demi~
tido e ainda, segundo os documentos bancãrios, reSidente à Rua Major Gabriel, 2.111, em Manaus. Para as devidas apurações, o Governo -de Rondônia armou cenãrio-e
instituiu uma Comissão de Inquérito que, por sua vez,
intimou o filho do Dr. Sebastião, residente em Manaus,
a prestar depoimento. Segundo consta dos Autos da referida Comissão, o filho do Secretãrio comprovoU não se
chamar Luiz Carlos Ferreira dos Sa_ntos, não morar nõ
endereço constante dos documentos bancãrios e, muito
menos se encontrar em Porto Velho, nas datas em que
foram realizadas as ditas operações bancárias. O que eles
nãõ contavam, na verdade, era que, àquela altura, o Dr.
Sebastião e seu filho jã estavam de posse dos documentos bancârios e mais-; fõfocópias dos dois cheques com os
quais foram feitas as ditas operações, compensados na
praça de Rio Branco, Acre, e na Capital do Estado de

tará o caos social que se instala'?
Estamos ainda à espera de uma justificativa qUe- nos
.convença da propriedade em se manter o atu_al Governador de Rondônia, se é que é possível jUstifiCar a cor-

ru:pçã"o.

---

-

-

Ninguém poderia, a esta altura, dizer qUe tem nõs fal·
tado a paciência e a boa vontade. Temos agua_rdado C?
aguardaremos, ainda, o pronunciamento do Sr. Presidente da República.
Mas é preciso que não apenas nós sejamos razoãveiS.
A resposta deve vir com a presteza possível para que possamos iniciar um carriinho novo de construção em Ron__
__
_
__dônia.
_
Devo~ entretanto, advertir que, se persistir o silêncio
governamental, usaremos das prerrogativas que nos cal;lem como Senador da República, se este for o único caiiünho e recurso que nos restarem.
O Sr.

<?~acir Soar~--

Permite V. Ex• um ap_arte?

O SR. CLAUDIONOR RORIZ- Concedo o aparte
ao nobr_e Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares- Eu queria apenas ressaltar, em
relação a-esta.questão da maior gravidade, o aspecto
que, inclusive, com muita propriedade fo"i levantado pelo
eminente Senador Jamil Haddad: é que as denúnciaS que
temos formulado aqui, no Senado da República, não

O SR_- CLAUDIÜ!"fQR RORIZ- Para encerrar este
p~onunci~mento, mais uma vez diriji:Hrte à Mesa pedin~
do as informações necessãrias se poderíamos, através de
um requerimento, enviar toda essa documentação para
que a Mesa as encaminhe à Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• pode
fazer- 6 reqUerimento, anexar o inaterial que Serã examinado posteriormente pela Mesa Diretora.

O SR. CLAUDIO NOR RORIZ ~.Agradeço. Finiú·
mente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se medidas forem
tomadas pelõs SC:nidores de Rondônia para que possamos evitar que a Presidência da República pare aquele
Estado, porque, a continuar o Governo que lã está, virá
-o caos social, fatalmente, _co~ a con~eqüência final que
serã um desmando que nós não sabemos a profundidade.
Não usarei_nenhuma alternativa que não comunique a
esta Casa. E, agora, jã comunico qUe- iremos esperar
mais um pouco D comunicado d_o Senhor Presidente da
República e, se assim não acontecer, nós iremos usar das
prerrogativaS de Senador desta Casa.
Muito obrigado. (Muito Bem!)
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IJ.OCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
CLAUDIONOR ROR!Z, EM SEU DISCURsO:
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Brasília-DF, 18 de abril de 1986
Senhor Presidente,
Os Parlamentares Feçier.ais e o Presidente da Coltlissão Provisória Regional do Partido da Frr;:nte Liberãl,
abaixo assinados, compareceram no dia 17 do corrente à
presença de V. Ex• para apresentar denúncia formal contra o Sr. Angel~ Angelin, Governador nomeado do Esta~
do de Rondônia, pela prãtfca refterada "de atos de corrupção, já do conh~imento público, e para manifestar
apreensão em face da desastrosa administração por ele
realizada à frente do Governo d_o Es.tado. Apenas para
dar um exemplo, o Orçamento Estadual deverã apresentar déficit em torno de hum bilhão de cruzados, com o
pagamento de pessoal.
2. · Em todos os setores da Administração E:Staduar·
afloram indícios _de cOrrupção, sendo. mais notórios os
seguintes: pagamentos pelo De"p3.rtariieritõ de Estradas
de Rodagens por serviços não executados; concessão irregular de financiamentos e moviinentãção de recursos
em contas públicas diversas, de modo prejudicial aO Estado, no Banco do Estado de Rondônia; aplicação de re-cursos públicos no mercado financeir~; com. desvio do
resultado dessas aplicações; dispensa- O_e liCitação' o;m
obras públicas; destinação, sem concori-ência, de vultosas verbas de "ublicidade. O clil'!la_ de i~ofalídade rei:
naOte no Estado é ostensivo, aO ponto de jã estarem

r.c::: Ap!i:TI''M!c r~.:~~~
~:;-a:c..~;..;,.~;.m

Voior

--~-!d

desta

CerTí--dcio

.. CzS .l.8,50...

coristituídas duas Comis~ões Parlamentares de lnquêrito
na Assembléia- Legislativa estaduaL
_3. ~- Estés fatos foram objeto de denúncia no Senado
Federal e na Câmara· dos Deputados em discursos do~
Senadores Odacir Soares e Gal vão Modesto e_ do Depu- tado Frl,lncisco_ Erse (em anexo).
4. Por esta razão, face à gravid_ade destas denúnci~.
--será-irreversível o processo de ruptura entre os" subscritores· deste docuinento e o GovernO do EStado de- Rondônia.
5. b lícito, assiin, esp-erarem de
Ex' exoneração
do Sr. Angelo Angelin, por care_cer o mesmo dos requisitos mínimos para o exercício de tão elevado e honroso
cargo.
Nesta oportunidade, renovam a V. Ex• protestos de
consideração e respeito. -Senador Claudionor do Couto
Roriz - Senadoi :Reinaldo Gaivão Modesto - Seilador
Odacir Soares Rodrigues~- Deputado Francisco Chiquilito Erse - Deputado Leônidas Rachide - Deputado
Assis Canuto- Deput<~:c!_a Rita Furt_ado- Deputado Jo-sé de Abreu Bianco.

v.

a

Brasflia, 30 -de abril de 1!}86
Senhor Presidente,
Em aditamentp à farta documentação encaminhaQa a
y. Ex• que_i~crinlina, pelã prática de corrupção, o Go~_
vernador Angelo Angelin, de Rondônia, pedimos vênia;

para, desta feha, encamíitiiar, igualmente, c6pias dos auto~ do Processo··n9 678, TCER/8.6, que tratam da Inspeçã_o Especial realizada no Departamento de Estradas
-de Rodagem daq~:~ele EstR:do, pelo Tribunal de Contas de
Rondônia.
Os referidos autos foram encaminha.dOs à Presidência
da Assembléia Legislativa do Estado pelo Presidente do
Tr~Q_unal de Contas~ para constituir prova contra o Go-- vernador Angelo Angelin, na CPI que apura irregulariçlades praticadas naquele Órgão.
_ _
Informamos a V. _Ex~ que os autos da mencionada InspeçãÕ Especial reatizãda pelo Tribunal de Contas doEs~ado, fazell?- ~eferência apenas a quatro munici~ios do
Estad9 (Ji~Paraná, Presidente MécHce, Cacoal e
Guajará-Mirim) restandO os demais, Onde os mesmos
crimes foram praticados, com-aesvio -de quantia vultosa
em favor de terceiros.
O relatório -final da referida Inspeçâo Especial (doe.
anexo), diz textUalmente, o seguinte nas suas conclusões:
"Durante os trabalhos de inspeção, tanto na parte doçumental quanto na operacional, observamos
que as irregularidades se sucederam, numa evidente
_prova da má ~dministração -~o erário público.
- Tal afirmatiVa encontra guarida na série de reStrições aponladas·ao longo deste relatóriO, cOm res-

..
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pal~o nas normas que regem a administraçãO públiM
c~

.

Ressaltamos o fato de que, dos 1.150,5 km de es~
tradas a serem efeti..,amente recupC:rãdas, nos quaM
tro municípíoS objeto da nossa inspeção, forani daM
dos,como executados apenas 678,1 km que representa apenãs 58,94% da Obra cOntratada.
Para esta informação, há ainda o agravante de
que as obras apresentadas comO executadas e, por
conseguinte, efetiVainCrite- pagas, na verdade não o
foram, como demonstram os nQssos erigenheiroS em
seus minudentes relatórios têcnicos.
_
Face ao exposto, ericãminhamos este relatório" ao
Conselheiro Hélio Máximo Pereira, pari as considerações que julga necessárias.
- ·t o relatório. Porto Velho, 9 de abril de 1986. - Ass.J Luiz
GOmes da Silva Filho, Téc. de Controle Externo; Jo-sé Ribamar Adriano da Silva, Téc. de Coiltrole Externo; Jair Dandoline Pessetti, Ag. de Control~ Ex- _
temo; Flávio Barbosa da Matta, Engenheiro Civil;
Luiz Carlos Fernandes, Engenheiro Civil."
Desnecessário dizer, Senhor Presidente, que todos nós
estamos profundamente preocupados cQm a· clima de
imortalidade reinante OQ nosso Estado, em razão do que,
mais uma vez, reiteramos a Vossa .E;c.celência a necessidade urgente de uma solução para tão grave problema,
aliás, jã apresentada a Vossa Excelência.
Nesta oportunidade reiteramos protestos de apreço e
admiração. - Claudionor Roriz - Galvio Modesto Odacir SO&res.
Aos Membros da Exe_c;_Qt_iY;:t_N_acional do PMDB
_
Tendo em vista os compromissos que assumimos pe- rante o nosso Partido, o nosso Estado e o seu povo, tomamos a resolução de elaborar o presente do_cumento
endereçado aos-companheiros Membros da ComiSsão
Executiva Nacional do Partido, a quem cumpre a tarefa
de dar solução aos problemas angustiantes do PMDB de
Rondônia e sua relação com o atual quadro políticoadministrativo do Estado.
Como bem cQnhecem os companheiros, o Partido_ em
Rondônia atravessa uma crise sem Precedentes em sUa
história. Força hegemônica na Aliança Demõcrát_ica IoM
cal, formada a partir dos segmentos que levaram Tancredo Neves à Presidência da República e o Brasil ao reencontro com a democracia, o PMDB tinha e tem a responsabilidade de quem, durante 20 anos, lutou contra o
autoritarismo e a corrupção. Porém, o-que-eStãmO~s assistindo (<a u_rn progressivo afastamento do Partido, de seus _
princípios e de seu programa; c-om um Governo cercado
por denúncias de corrupção, inclusive com a apresentação de fatos e_ documentos. _ _
.
__ _
Ao elaborarmos, portanto, este documento, levamos
em consideração todas essas questões, no sentidO de contribuir para a manutenção_ da _unidade partidária e, acima de tudo, de coerência Com tudo aqui.lo que sempre
defendemos pe!ante o povo do nos~o Estado.
__
Em primeiro lugar; devemos ~saltar a iõsatisfação _
que já torila conta de um grande n~IfLero df!; compani1eJ-"
rosque não vêem Condições de ffianter-se e_.m uma agremiação partidária". que se enVolve com a corrupção do diM
nheiro do Estado, devidamente comprovada pelo Tiibunal de Contas=-de Rondônia. Dessa fbrm~. Taz-se necessário que se enContre ã manei:ra- menos- dqlorosa de se
promover a substituiçã_o__ do_ atual Goveriib do Estado. _ .
Ainda mais quRD.do se constata que os três compromissos báSicoS assumidos quando âa sua composiÇão não
foram· observados, quais sejam: pririieifo -=.. üma àdministração_-de cons_e_n_so entre Partido e Governo; segundo
-existência de um plano de ação, a curto prazo, no sentido de caracterizar a nova· administração cOm-O de maneira bem diversa das anteriores, filhas do autoritarisino,
e firmar, através do Governo do PMDB, a ação reformista da Nova República; terceiro ..:.:. ·aliiiliariientõ p-Olítico do Estado visando a eleição de Jerônimo G~U"cía de
Santana ao _GoVerno:=_estadual.
Além do_descumprimento desses objetiVCis, o Governo
do Estado se_ cercou de familia,(es_incap_azes, sem qualificaç_õ_es técnicaS, cai'actCristiCaS do n~potismo, tão combatido pelo PMDB ao longo dos anos. Em vista 4U;so é
que o G_oy_e-m.o chega a ser o que hoje; é: um Governo de
crise, sem respaldo popular e com suas decisões tomadas, tão-somente, nos porões palacianos.

Em virtude disso, achamos que o Partido deve assumir
a ·re_sponsabilidade de, no Governo a ser inStalado em
sUbstituição ao atual, traçar um plano imediato áe unifí:cação-desse novo governo com o Partido. Principalmente em função de que, o que se tem visto atê hoje é um Governo apãtico, inoperante e inconseqUente, com o Partido sofrendo nas costas - com profundas repercussões
em suas bases - o peso- de uma administração falida.

da unidade do PMDB em Rondônia, é que a maioria dos
repres~tantes _do Part_ido no Congresso Nacional enca- :ihiriliCiu- uma-outra, que reaftrmamos, atraVês do Uder
do PMDB no Senado_ Fe~eral, Senador Alfredo Campos.
Nessa proposta ficam incluídos na composição da
Executiva Re_gional, todos os Senadores e Deputados
FeOerais do Partido, em número de seis, acrescido de
mais um nome a ser indiCado pelo PrefeitO de Porto Velho e ..,irtual candidato ao Governo do Estado, pelo
PMDB, Jerônimo Garcia de Santana que, por força do
-cargo que ocupa, não_ poderia ele mesmo, fazer parte
dessa Executiva a ser nomeada. Dessa maneira, teríamoS
a seguinte composição: Senadores Cludionor Couto Roriz e Reynaldo Gaivão Modesto; Deputados Fe~erais
Assis CanU.to, Francisco Sales Duarte de Azevedo, Ola-vo Pires e Orestes Muniz; restando, apenas, o nome a ser
indicado pelo Prefeito Jerônimo Santana. Com umã
composição feita ã: partir da nossa bancada federal, temos certeza que contribuirá para a tão necessária unidade partidária, fundamental para o PMDB nas eleições de
novembro próximo.
ConcluímoS nossa rãpida anãlise acreditando termos
apresentado as mínimas condições para a nossa permanência no Partido. Deixamos a cargo da Executiva Nacional a tárefa de resolver questões de tanta gravidade
como essas que apresentamos aos companheiros. Não
podenios nos enganar. Sem o acatamento dessas prévias
condições_por nós arroladas nesse documento, só nos caberã o afaStamento de nossa agremiação partidária. E, se
assim ti..,er que ser, deixamos nosso ftrme posicionamento de apoiO às ações da Presidência da República naquilo
que venha em benefício da Nação Brasileira e do &tado
de Rondônia.
Cõtdiais Saudações, - Senador Claudionor Couto Ro-

Deve-se_ainda ressaltar a necessidade da existência de
prévias-cciridições de um alinhamento partidário para todos qs segmento§: que nos acompanham, Senadores, Deputados FederaiS e Estaduais, Prefeitos, Vereadores, e lideranças políticas sindicais, segurança essa necessária
para que se possa concorrer ao pleito de 1986, em umachapa peemedebista que. desde já, tenhamos a certeza
- das vagas asseguradas.

e

Por ftm, fundamental se torna levar em consideração a
atual acefalia do PartidQ no- Estado. Como a direção
eleita na última convenção teve o seu registro impugõ.ado_peloTribunal Regional Eleitoral, cabe a essa Executiva Nacional nomear uma Comissão Regional provisória
que encaminhe as questões partidãrias até a realização
da próxima Convenção. Estranhamente, alguns companheiros, sem prêvia conSulta ao conjunto do Partido e,
muitO menos, à sua bancada federal, encaminhou uma
proposta à Executiva Nacional, a qual só tomamos conhecimento através do Deputado Mãrcio Braga. A proposta, devolvida aos signatãrios por essa Executiva. tinha a seguinte composição: Deputados Fe~erais OresteS
Muniz e Olavo Pires; Deputados Estaduais José Renaldo Aragão e Amir Fr.;mcisco Lando; além dos Membros
do Diretórío Regional impugnado; Ãntônio Morimoto,
José Viana dos Santos e Frontim -Raimundo Cunha.
Não podendo concordar com uma proposta elaborada
Sepl e,rilêrios, a n~~:) ser o do golpe e o da divisã~ partidária. não atendendo, por ·conseguinte, a questão vital

BANCO REAL
J.l.mo~

S.A

riZBrasÜia, 6 de maio de 1986.
~8

Porto Velho,

~986·.
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Ilmo. Sr.
LlliZ CAJUDS FER!l!lrRA DOS SANTOS

!...lL!l...U
Prezado Senhor,

Em atenç:ão à sua so_lici ta.ção"

verbãi

desta d8-ta-~ levaz:::tos

ao

seu oonb.e~ --

manto que a ordem de pagamento tomada em seu :favor, em 12 õe Março

de

1.986, no valor de CZS-720.000,00(Setecentoe e villte m:t1 cruzados),

a

cargo de nossa agência de ll.ana.us, f'oi cancelada., uma vêz guo foi- toma-da com o cheque n•,509.997, s~rie-OT, de

iBual Val~r,

sacaão cilnt.ra

~co Itaú S/A, da agência d"e Rio Branoo-AC,---e o- mesmo devolvido sob •

l

..

,

,1,. , ..

:i

;i

.. ..,:

~
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P_ort_o Velh_o, 14 de maio de -1986.

Excelentíssimo Sen?o?r

Cumpre-nos levar

conheciinento de.s_s.a -Augusta AS}elii.blêia

Legislativa, pa~a providências cabiveis, ·que atê--à p·tesen~~+data. a

C~mpa:hia

de Águas e E_~gotos de Rondõni3,_ não apreSen~ou a este Egreg'l.o _Tnbunal,a .ne~
taç:ão de Contas relat:J..vas ao exercicio de 1.985t conforme preceitua
Art.. 57 da

_Ca~ta_

M_ai;na do Es~ado de. Ro;ldêinia.
Aprovr:::it:amos 0 ensejo p.:ira·_teité>~i" ·a' Vossã

nossós protestos de elevaõa c.onside:r_acão

oE>

o

§

39,::

Exc.e.lênéia -.-

apreço.

E-xcele.nt:issimO Senhor

:Dig-r~:hsim.-, ?rcsiõento:;; ôa Asscmbl:~i_a _Legislat i v:::~ do Estado de Rondõi\fa

Maio de
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,_~
~·

~·

m
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ESTADO Df_ RO.NDO.- N!;.

TRJSUNAL OE CONTAS _

.. DF. N9

3/!:J/~6-GY
Exceleotissimo _Senhor

Cumpre-nos levar ao conhecimenc.o _dessa Augusta Assemblei~
Legislativa, para providências cabíveis, que até a pr-esente data a-

Companhia

d~ Mineração de Rondõnia - CMR, não apresentou a este 'Egr-é&i~ ·Tribun'af ,a P-re!_
t.aç.io de ca·ntas relativas ao exercício de L985, Coilfornie preceitua o

§ 39·,

Art.. 57 da Carta Magna do Estado de Rondõri:ia.

AproveilB.mos o ensejo para reiterar a

Vossa

Excelência

nossos protestos de elevada estima e consideração.

Conselheiro

Presidente

E"celentlssimc Senhor
Deputado .A."''IZ.AEL GOMES DA SILVA
Dignfssbo Presiãent:e

ESTADC OE

·da

Asser::bléi:a Legi"slaÚva do Estad~, de .Rondônia

~ONOÓNIJ.

TRJSUNAL OE CONTAS
DF. N9

3/i/Bb-GP

Porto Velho, 14-de maio de 198Q.,_

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumpre-nos levar ao conb.eéimento des~a Augusta Assembléia

Legislativa, para proviáénci_ãs ·cabiveis_,. qUe ai.é .ã. __ p~ú€mte dâta a

Comp,;nhl.a

e Ha'bitacão - CbHAB·, não apreSe:atõU a Üte--Trfbunal, a- Pr~StaÇão- d'e Contas r.=_
lativas ao exercício

de- 1.985_, conforme preceftua

§ 39,

Ait:-57 di Carta

M.:i._a

na do Esta® _de ._RondÔnia.
Aprovei ramos o ensejo para reiterar a'-\i'Dss.::;

Excelência

nossos protestos de ele ...·aô.a estima e consideracão-.

j
LIMA
Conselheiro
E'l-:-celentís_~imo

Presidente

Senhor

De".Jutado A.liiZAEL'--GQl-IE$- "D'A SÍLVÁ

Di~níssúoo
~~~~~

PrCSldente da Assetr.bléli:i- Legislativa do Estado de

~ndQnia

28
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ES;ADC: _o:_ R.ONÕÓNit.

TRIBUNAL DE_ CONTAS
Po:rto vei'hõ~ i-4 !'e ma~ d#J.9Bé.

OF. N\1 3/'{. /Sé":' GP

-Excelentíssimo SenhOr

Pres>dente~

.

( }rÍic

Cumpre--nos levar ao conhecimento dessa Augusta Assemblé"ia
Legislativa; pari pi-evidências _c.iblve_is, que atê a presente data a

Companhia

de D_esenvolvimento de Ariqueroes - CODARI., não aprese-n"tou ã ·este Tribunal,
Prestação de Contas relativas ao ex_ercicio de 1.985, conforme pi"eceiú.i::S § 3-9, ·~t. 57 rla--Cart.ii Magna do E~tado de Ro_ndônia.

Excelência

Aproveit.a;nos o ensejo para reiterar a Vossa

nossos proteStoS de elevada estima e consideração.

Excelentíssima Senhor
Dcpufado~_AMÜAEL Q?MES DA SILVA

'Digil{ssimo Presidente da Assemblli.r. Legislativ~ d~ Estado de Rondônia

A~

~~-

fSTADO Dl RONOÓNIA

TRIBUNAL DE CONTAS
DF. NO

3?0

~Velho, Ílo de maio de 1986.

/86-GP

fi]

Exce lent iss inio Senhor Presidente •

Cumpr_e7~os l~var_ ao con~ecimento _des.s:a August-a Assembl~~a

_Legisl_!

tiVa. para -prov±déncias --·Cabíveis/ que até a pré.Seri~e- daia a En1p:iesa de
tas

·relat iV"as

ao

~~t.a &ina c'!o'-Estado" de ROndônia.

E.:xc.e:lE:.nti~simo
Deputada~

---

H

-v·.

..

Ap:_rbyeit~'6~ Ó__;ens-e'jo par{reit~iã-t- à __ vo;sa E~cel~nC'ta nossos
eleva_da_ e_st~ma,,_e. consideraÇão.

t-e~LoS"ae

Senhor

AMIZAEL GQ}XS DA SIL\'A

Di_gni:ssi'clo Prt::sidente da Assembleia J,...egislati~a dO -Eslado

~!.?..!~

Dese.!!

-~-ão apresent~u a _est.e Egrê&:LO r~i.buna~, a_ Piesto;~~-;d;; ~~
exerC:i:cio de--1. 985; conío:n::.e preceitua o § 39~ Art: 57
da

vol:ríméríto Urbano.

-dt.

~ndô::.ía'
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Porto "elhs:-RÕ, 29 de ahr:tl de 198ú

I 86-GP

0:1930

••~:.~:.

r:::11:>1

z - - - - - - - - - - - ; . , c n h o r Presidente:
R8cebldo

fi

AUtu110o, incl~a.se

solicitc:ção ·de Vossu Ex.celêm:i.a • .atra'\1Cs do
autos. do processo N2

0678 I

nas es::rad.<!s -viuc..tnais Oeste

TC:S:t/86, q..Je· t.rã.t.am

Estado, objetivando apurar denúncias feitas contra o Dep.arta~ento àe

Estradas de

Rodagens-DER e de interesse da Co:aissão Parlamentar de Inquérito dessa Aug<.~sta A~
.setibléia Legislativa.
Com a express2o do nosso maior apr~co. coloca~o-nos- &o

Depul'ado A.'•.UZA.EL GCM:ES DA Sl;..VA

Di,gn:!ssimo
NES~

Presidente d<J As~e::~bléiz Lcgis_la::iv3

141 S
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'
(';.TRIBUNAL DE'CONTAS DO
{~~~ :' '•:;.· •-'.
'-·-

--

}},_~~-{Si J ~

~

r.:: ;,c.

ll>Z

(

EST~ ~@i 'I!J~R~DÓNIA
'pROCE:SSO

loo678/TCETI/86- 1?.04.86

l

.

J

-L~Ú --~·~-~-- _A_

)

CONSELHEIRO RELATOR:

REDISTRIBUIOO AO REL.A'I"pR: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~---------

r--

ASSW:TO. ------'--~------------...

~----~-----------~--------------/J
DILIGft~CIA
JOA EM _ _ _ / _ _ _ / _ _

VOI.._T.Çi. E;J,!~----=:;~

lN.. F.b! _ _ _ / _ ! _ . _ _ _

_VOLTA.-~~j- ;---~;~- T~ ·_-_ ~: -~~

ANE:X')S:

OFÍCICJ N " - - - - - DOCW.:EinOS I . N E . X A D O S - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - J

,.
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•

I,
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?;.~;·

••••

.:~:•••_•• ~:•• ~---~---.-.·::-·--.-:--_----:••• -:------;----------------_--
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---------------=·· ........;..._.:__: __,_________
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~

;ro.LTÇ~.: ········:···----..:....-----------------------·-------------·~------

•
~~<'.T/,PD

m;

RO~~OONIA

'TR:lHtJU/U; Di: "COJ:TAr.
• I/

-r O -

I - _______,:Soz'? ~
)(fiNDOrfJJ,-

do Regimento 'Ini:E:r.no da Cort:e r e
q_uere, de v. E:x~, providêric.ias ne-CeSs-:ari~-~-pà;a ~- e--s-CJ-~;necim-en;~

;no art .. 25, let.ra d_, in fíiie,

de irregul2ridades gue vem sendo denunciadas a TFspei to
t:ratos pa.ra recuperação l:la-s eStradas vfCinai·s do :E.St.ad~.

dOs.-- coE

~
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A denúncia mais I--eCent.e foi :fei ia- pelO-

Pre

fei'1-o ae 5i-Paran~, Sr. WALDEHAR CAMATA. no JYrogramã "'.JORNAL

DE

RONDONIA'~~, àa-TV-RONDONIA, dÓ dia 21.11 ~85, ·-qua-ndo j'~~Í.iíiC.~u r!.
cursos de-,..hum~bilhio de ·cruZeiroS, Tepas·sadOs pe1o ES-fadô,
recuperação ""ae~ Est.raâas Viéi:rlai_s/· aJ_e·ga:ndo 'qüe :3. firn;a

para

contrata

da pelÕ- DER havia ''ABANDONADO" as obras.
A de~úncia do Sr .,,.-:P'f"ê:I'ei t.o

~rzsta com as declarações ~úblicas do Exrn~.Sr. DiTeior
'---...,--,::;,
D.'E .. R., Di: RJG01-fERO AGRAs ·que anuncia a regularidade no

men"to ~as- obras

·em

recupe-ração de sei_? mil- quilornet.rOS- de

Est.ra

i'

das Vicinais, informando que 60~ jã T~_!am-_cOllclu~da.s.
r..ST}.U:l OE r::ONDONIA

-rniDU!:AL ~DI: CONTAS

Estando enLTe a cornpetencia
do Tribunal de Contas

(ar~.

7~)

o

e

acompanhamen~o

a jurisâlção·

execução

e a

dos -CONTRATOS :r ~Planos de Açãó e ProgTama:sde Trabalho, bem
avalia

ro

0

os ·resull.ados alcansados_ pelos admini~'t"iadores,

pe~ido

como
fi:fint.e

de inspeção ·documental e operacional nas obras

àe

Ji-Paran~ e Guajarã· 1-!irim, para,· verificã.ildo_ irrc~ulafidãdes
T-ccuper~

procede:t inspeção- em todos os· contratoS r.eicrentes __ as

ções- dos 6.000 (~e"is mil) quilometras -de Estradas Vicinais.
Nest.e·s Termos

PeQe deferimento

Porto

Vel?o~

25- de

noveffib~o

e..o;;TADO DE RONDONIA

TRIBUNAL

nr: conTils

PORTARIA

N~

---~

013/TCER-86

de 1985

,-

..

DE 28 JANEIRO 86
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
DO ESTADO DE' RONDONIA,

no~

CONTAS

uso

de

suas atriblliçõCs legais,
R E S

O

~L

V E

n,esign_<~:r Cmnis.~ã~ C()rnpo:;ta

Técnicos de Controle Externo LUIZ
RH>Al-L~

GO~reS

p_elos

DA SILVA FILHO e

ADRIANO DA SILVA, mais os Servidores FLÁVIO

JOSE

BARBOSA

DA MATTA - Eng_enheiro Civil e JAIR D.WDOLINE PESSETTI - Agente

Quarta-feira
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de Cont:.role Externo, pa·ra sob a presidCnci.a do primeiro, rea:!l,

zarere Inspeção DOCUHENTAL

D. E. R -

Capital ) no- p-é:ríõào_-_
DEPART~

29 a 31.01.86- e_OPERACIONAL nas obras realizadas pelo
MEl\70 ESTRADAS DE

:nã - RO

RODAGE~1

- D.E.R, nos Muhicípios de Ji - Par_!

no per iodo de 02 à 07.02. 86 e Guajarã

período de 16. a Zl. 02.86 ;-cOnfor-me

9,tK4-Sã6

f.l.Írim -:.:: RO

:Plenarfa

no

re2'lizada

no dia 03.1Z.:ss.

6\:y.

I:STJ\DD Dl: ROllDONIA

~~d THIIIL'l'(AL OE CONTAS

T-

De 06 Harço B6

PORTARIA NO 042/TCER-BG

-').

I
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL

.DE CD~

TAS DO ESTADO _DE RONDONlA,no uso

de suas atribuições legais,

R

E

S

O

L

V

Designar comissão·

E~

córnpo~tã

pelo

Técnico _ã.~ COntrole EX_terno LUIZ GQMES DA SILVA_ F_ILEO, os
vidores: _JAlR DANDOLIN'E PESSETTI, FL~V;t:O--_B_ARBOS~ DA MAT:'l'A

e

LUIZ CARLOS FERNAND~, para sob a Pr-es.idénçia d9 primeiro, r e~
lizar Inspeção z;spec~a~ nas -obr,as_ do~_D~ E4 .:!!-· .JD~~ARTM~Bl{TO-

DI:

28~

1419

,.;_--

cr;·,·,:;:::~o

r.o ::i·::;-#nn

~:::~

LJo:~·;·l:·r;.r.:o:r!·;c. ;·.:~ 1:~:·.-,:.-.J,;.~:
-

=-:-:::_:;)t;··!::..

Pl:

!lon.".rH:~.:
-

EDITAl.. HC? -03,- /CPL~·íO

O GOVERNO" DO ESTADO 'DE ROND0NI1.,,
Ti~HJ::N'TO D!: ESTRllDhS DE RODAGEM -

ntravés fio DEPi\J.

DER-RO, torna públicc a

quantos possam -;i:r_~,tcrc.!:isar .. q_ue fará reali:iar .5:s _9:00 horas

todo!:
dC'

clia.22 de agos_~o de 19r."5_, n': Sal~ onej:e !ll~~iona _a. CPL!-m __Çomi_E:

s5o perm-anen~c àe Licitaç~p c3-::.~ Hütcriais_ --~_Obras·. lócal5 z;::ú.::.~·. m·;
t';ãifici.~ scê!? da -Secrcta,ri.a de-·Estadq cde. io.dmirli.s~rãç~_-o_, -Sii:o
Av.en,ida ra~q~ar .ne. Espl..::nada das Secre:tari.as, e:r.! Porto v~~ho I

_c.
li_

citãção Obje-ti:\.•and_o~_G. _Sé"'leÇãa de_::._EmP~·ésC!s- àe Etlg~!lhari~-"'P.ar.i s·~!.
Viços.-®. J.a'iut-i:-lção.R:iiçviãria:- Ra!':iriefrzt ~ Pre:.·-:mtiva

n.'\,S:-I-O:..'u.ri.as

V,icinai~

Ruiais·n~s_lltl.!."'!i.C.i.Pios_·dc·J>.rigUz;-,!!s, Jarú, ~~_Preto_ D'O?st~., J_i-P;:;a,,~. Pr~

-;,.~a~~-;~~3:;; ci~l~-~~Pigâo ecr ~ste, Pimz:::k .B-~"'ll;_ ~~1.~ _e;_ !~;~:1:~, -v~-·~tH~l)a1. Co'loJ:-.iao a-o oe:ste e Ç)u~j-~:rá :t-1iroi~-,·-nes-te E~tãào-..

~·suPORTE

-

LEGAL

A.presente li~i_taçãOte:In-fi.:mêz::i.IEm_~o no Decreto
--n9 066 de_ 02-_c.ie.~~gÇ~_to à __e )9_83_, do EStitap-cde RonCõ.n~c ___e

Lel

_p.ec'r.etc

:ESt_adual nC? í. 3~-{ __ ó~_ 04 de a.go_sfá ~e:· 19S~. ~PliCandO-_se Sou?leti-

vamente: a "L.~gj,s_l.~ção I'EfP.eral -per-Ei:rl'erlt~.. :~-é.:~~_._::

2

-

:.:··: . .··~z:~~:_:. ~~~

QB,JETO

·2.1

A presente l.ici-taç~o tem ·por· óbjeto -os:-Serviços · ·de

con~erv_ar;ão

~m_

nodoVü:,s :nãq~- pa'\;.i:rnentã_c.a·s-, -de-Scri tas

ã

seguir~

-
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lL •.• :.:._. .••.:

).(lTI: O 1 .

----;

1-!UN1C1P!O·DE AR1(>UEHES

_::-~~c,. .•::~·:_:"""·'" ~"·'"
02

LC-65 -

T~40

TB-49 - L.E.

13,5

L.D.

03

LC-65

04

LC-70 - TE-40 -

L.D.

05

LC- iO

-· TF-40

-

L.~

20

O€

LC-60

-= TB-65

/TÊ-to_

O'I

LC-"O -

17
8

"l'B-~(:

os

LC--C.:O -

BR-~21

09

ic-50

DR-421 - L.D.

-

1C

LC-20 --"!"l'-:_1'5_ -

11

::...C-05

-iTD~65

-

12

LC-05-:..:.. TB-65 -

13

'LC-QO -· TB-b:> -

i~

r.c_-40 -

-L.l~.

1 ~ '5
17

L.D.

30
15

L.E.
L.D.·1

7,3

L • .u

Est:.!-lincr.

13 •.9

L~E-

R. .Jarnar.:t

15
-BR-364

18

7,2
7,1,

L.D~

26

EP..-'14_1 -

L.E

7,4

--BR-421 -

L."D

16

17
19

25

LC--35 -

15

BR-421 - _L.D

16, ~

- Entre B-10 e B-0

20

c~90

21

C-2> - TB- 65_ L. D.

22

LC-30 - BR-65 L.D.

23
24

~-50 -

BR-4:?1 -

Lc-80 - TB-20 -

10

30

8",3

L.O.

18

TB-0

20

T O T A L

-~-HUNI Cl PIO DE J•.Rl QUE::ES

360,9

1421
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r..·:··;r:.:\ll J·;,? ':::.J.;!J:.• ;.:: .hc:\~,.:_;:,_u.
,,; , :1 · , ''! '·h• 1 J. 1 ·o: :.:.•!- r! • -::-;~:.~!'.:.:

l~(l'i'E

. 02

'~
J.!ODC;Vll.S

01

LC-85

02

LC-7S

-~

o.:i

LC-40

-

·';)

~C-45

05
06

BR-36-4

-

BR~36.;

--=-~.n.

L.D.

~R-.{21

L.D ..

I ::.C-50

-

-·BR-364

BR-3G~

-

i<i..:J-:J•.JS

L.D.

DE-36<:

'

~~~5s

VJCJ'J~l~!~

42,2
15

L.D.
L.D.

32

TOTAL

LOTE 03

l•mNIC!PIO DE

IT~El·ll

:: 1628
j:::

.JA~ú

R9DOVIAS VICINhiS RUR.!=.IS
com· km

25

25

'após km 10
após J<rn 25

10

32

.apõs km 25

1-0

OS o527 apõ::: km 12

i2

04

06 1632 p/ 6 3~4
f 62'S p/ 627

6

07

1

26

27

após l:Jn 26

2s

08 !619 c: pós

o9 iGn

J~m

32

10 i GOC

11 '~~~0~3~----------------~--------~------~--~!~--~,~-~·-----·r o TL=t

I

'

1.

1S9
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....
....
~

LOT!:

(IIJ

JmJUCll'J o n:s m:no Pm:·ro o • C;J;!:n:

JZODOVlJ\.S V!CJ!:i;IS
nh;;

-

RUP-'~IS

!.:/:T. j};;:

10.j/C3-A/L-<1

<16

115

l,..oj

-~~..c~

32

12,5

se

Oé:

172

">O
.J..,,:::>

116./186/8

40
14

63

-::!6,5

:188

..

62

2ó

"80

13
43

"10í

312,5

LOTE 05
l·lUNIC!PIO D:S OURO PRETO D 'OESTE

RODOVIAS VICIN.:>.IS RURAIS

_

E>~T.

32
26

nha - 203
201
204
"
202
205

..

20
26

..

16
TOTJ;.~

110

I

J~J.l

~.aio

):l!ÁRIQQO_Ç9NG_RESSO NAÇION~._h(Seção II)
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ú

Linl~~

13

Drc;.:::.:::-·

27.0

15

26.0

.· ..

);!>tr=.:;..:..n_ ~do .Ribei;;-5~

14

·, t.;·

11 ..o

19~5

Dela . .-urorn

15 ~-Ü

16

Ir-8.;

17

~i:ap.::t)

8.0

18

Li.:>!-.~

19

Est. ·:: ;;::.L~líc.io

6 •.0

_20

Est. c ·.=estes

6.2

21

ESt. c:.~sHÇ:r.ldo . .Cr\lZ

s:o

22

Est. C·lã.\7 0 .Bi.lac

23

I.-4 E:

15.0

24

L-H

·15, (!.

25

Harti.=-s -:..Tech__

8.5

20:_

6·. 5

6.5c

1··

TDT.AL

LOTE 10
1-im~tC!-:PIO DE PIHE!\TA BUENO
.

RODOVIAS VICI.NAIS RURAIS

ITEI·!.

01

K24/J: 485

.. L-85
L-75

EXT:./J·a-i

~

26

!:24/L-2_08

Estrúda do Calcáreo
Da.r~o do

.

HelgDço

30
79

'

49

L-21

. . ·------.--

32-

.
- .
----- ·---·.-:------.. ,_- ---------.--·--·.

Con!:.inu.:1
~--

-----

.. -- ;

~-·-:.:~

··---

-------.--~~~-:~--

:~-

-t-"-·

•·

de 1986
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01
02

Lfl.'m~~ 1G5

03
O'

:es·.r

bo

16

·8

LINJI~, 101

~·r
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KH 16

DO f-M i2.

os<.::>

LIHP.A 204

06

16

l?
1(.

l.r'Il~lil\. .205

13

07

L';r"imA 20~

l3

u8

-L~t·mA 207

3

~~

LINii~ ·2~8

3

10

·LXNJJ]J. · 209

18

·ú

·LI.l'Hlll 106.

12

:LINll7\ 10"2

12-.S
16

13

Lil~i3i'

~2

1~

EST.

9&
DO AEROPORTO

TRAV. JI-PARA~Á-LINHA i28

7

I&

Lii~flA 139

10
22

1~

LINHA 108

1.i

18

LINHA. .112

19

LINHA 123

20

LINHA 125
LINHA 127

15

8,5
9

s
10;5

21
22
23

LIHE.A 129

8

.EST .. DO N.H

.24

EST.. DO

=
5

25
26

2 Ll:HI!A ""E"'

.27

28

ITAPIREl·~A

9

LlHllA NENS GAZZO'Ll

17

3 LINIIJ.

13

LlNnJ, oe

h
327.5

1425
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~-i

L._

H.ODOVlJ:..S' \fJCJ:l~J:.:ES ~Uõl;•.l S

l"J'l:J·j

.

.

12,0

!)1

'I'rnvcss50

02

L_inha' 1 1 O

03

",i·ravcssE-o 140

'Ó4

Tra"e~::&o àa Balsc:::

17

í8,0

6,0
,~

,(:

05
06

Km ·20

Oí

J(m 2.3·

O!l

l:r.> -2G

15,0

7,0
6,0

09
10

Linha -

'S (AJ.Vorã.dà D"'Oeste)

10
20

(l~lvc-r~da D'Oeste)

11

_sux:ul.

12

Linha

~4

(I.üvor~:lC!a. D''Oeste)

10

Linha -

6(

(Alvorad_a D'Oe'stc)

10

13

166

TOTAL
LOTE 08
J-IUIÜCÍPIO

DE

CJ\COAL

RODOVIAS VlÇ!l~i-.IS RURAIS

01
02
03

s,:.

Linha Pioneiro
n-::ul'lidé!:S.

3,'5

20,t

E
Ccnt_inuz.:

..

·-~-·--

-----·-· ---

I
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o•

Linha

I

•'"-'

l,..

;,,;

, !.:

:·-~·l..'.•

;·-:

:."\-

:··.! ~~

12,7~

03•
Intc1·med.iár.ia

05

~.=- j
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'

10,0

os

04

16.,0

07

Cedão

1-4,0

oe

05'·

o~

z-;.uniz

f""

'4'10
11
12
.B

1'
15

16
17
16
19
2G

200
07
08
Trcvcss~o- 8/9
09
Linha

..

7 ,2f-t'
14,\::

12,0
21,0
2-1,3
3,~

.1:*

·;10

s,;;

os

6,5

06
01
1A

21
22
23

11

32,5

13

28,0

H'

2~

3

6,5
13,6
7,6

25
26
27
28
29
30

Figue~ra.

J.íciraquitã

8,0
13,0
13,0
16,0
6,0

31
32

t-:z:\:o GxoE"so _

40,0

33

H

Paraná
Chico Arruõa
Leandro

15

8,5

15A

6,2

1427 -

~ 1428
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'

r.::

t.r.:y:::::::o

1.·8 ~::.·.·:.:.~:."~
:::-::r':l:\•:~
-"'p;:J•;,;:-;·:.·.~i:Jt7.:, 1.r. r~.·;;::.;-.;,! .. j'l!: ~··-:·:,:.\:·!.:-1.!-

(~f.:~~j~i

-- ___ ;r.,;c..

l.

Nlmlc'!l'ln n:-: ·c:-~co;,_;;

~l.nha

37
·38

Crist_ino

4,0

J.1.:trtin· Crause

7,0

Lac.rtc

3,0

Bezcrr;:=:

10,0

Zê Pastor

1s;o
472

LOTE 09
l1UNICÍPIO DE ESPIGhó

RODOVIAS VIClNAIS RUT<..L;.IS

ITEH

O'OESTE

EXT. /Kl-~

Ol
02
03
04

Paraná
'Lea_na,ro

22.0

Nuirc:q"..!i_fã

os

Ponte Eonit_a

06
07

Pont.e Queimada

32.0
25.0·
21-0
11.0
í-7.0

08

9 Lotes
L-O
J:apa 80
nci o~~,i·

09

10
11

.J. Fernandcs/Cach.o.eirinha

Petú

76.0

30.0
1 o- 7
31.0

14.5

•
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10

·5

o~-

!J4

]{-í7

32

os

i.-25

31

·06

'L-3-3

13

Estraãa da PrOdução
01

02

BR-364 a l-55
K-24. de 1 ...-1-5 até -

~5

72

L-85.

TOTAL

I

529

LOTE 11
NUNICÍPIO D!: CE?..EJ::::t?...~S

l.TEH

21

01·

176

02

B

12

, 80

2&

o~

1 B~

·37,5

O!J

1 nr

- 03

23.5
Contim_l<l

/
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c:~,:~:-.:n !;:) ~·::;·: :-~ ;;:-..: D~~:rm::·.~! ·.
r;.--::;;,;;.,;,:.:I:IO'FC\

1.~':' ::!:'J•;:.n.·,:~ J;l:

1,'0:>,".(:1::.~

-'*

oc.

, 92

23
23,3

07

os

(t

I.

10

!

11

200

23

201,

iS,S

3'2 ·Eixo J:m 80

II

4:9

E~~o

.

l:m 66

'32

I

TOTAL

263

"LOTE 12
HUNIClPIO Dt:· COLORADO DO PE$TE:
.

.

.

.

..

V!CINAIS RURAIS

r-TEH

RODOVIJ<~.S

01

Lir..ba 172/l(m 110 a Km 66
Li::ha 165/Km 8o:a Divisa

02

03

161 /G~~-~~j~~ _~ 14

04

192/Km 110 a· km

05
06
07
08
09
10
11

46
5~
l~fu

9~

196/Rio Cabb·:i a km 94
..

EXT -1:K!·;

19
16
37

Ca~ixi a km 80
204/Rio Cabixi e Rio Escondido
176/Km 110 a Divisa
J~rn %/Linh~ 180 a 167 '-' A
" 80/l.inha 176 a Rondolãri-dia

18
10

Li~ha

40

200/Rio

21G/Krn 110 a Rio Guaporé

TOT1•L

51

34'
21

34G
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/::.~ ·;~:~=-i~;s15:71)1f...

-L

lTEH

--------------------------~~~~~--~!-----~~~

01

Lir,hz: S

02
03
04

GleJ?.a IguC

(l~

Ig.arapé na só-

2'b

J.Jo~rcnt;-o_

20

::.s. J;p<lrec.ida

12

05

10
~str~de Vicin~l

07

Sétor

·os

Í.inl:~

·,c

a Direita
!ColorecoJ

.~ero?orto

os

09.
10

95
Linh" 85
Pundos Ch~?adão

1i

Se to::..· v'eaCo Preto

12.-. Gleba do

P~res

50
30
15

03

de Sá

03

TOTAL

186

ROD0\1"IAS V1C:IN'ÂIZ -:_RURAIS

:rTEl·1
L-D.

02

L-OS (Siê. Girão)- Entró2. Gam.420

03

L-18 (Sid. Girão) --Entroc. c/ Garn -

04
OS

L-5 (lat.a)

(lG

L-7 (Iatal. Entroc: c/

07

L-8 (lata) Entroê. c/ Garn 7 235

(CC:üetor.a}

EXT./KH

EntroC~ -c/ B~-425

0.1

Aluizio Ferreira (Coletora)
Entroc:;· BR-425

Gam-ns

53
14
4~0

06
15
17

14
06

-

Continu~
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r

l~O'l'!:

·~

·1
-----------=--=

L

I

:r.Ôn:r\~JJ..s vJcl :v~ Is l~tlH.1\ls __ _

----·

..

---1-----.
L-9 (I'at~l E~ troe. c/ Ga~-23~.

09

Í3bm SJ:i3scgo .(Coletora)

12

15

(Coletór~}

Palheta

:.~.

06

17

CoclJoei=itlba (Coletoril}

13

Lugc:.. õt:s Grctç-as

os

·,-:)--'---\--~---~~---~------+--~~
TO T A L·

:rTE1·1

•..

I"}

"92 -

-

-

SER\!J:.ÇOS

QU_,_f;T .·/1-:

BSTC-IJ 1 ,00
BSTC-~

0,80

63

BSTC-~

1,QO

772

BSTC-ti (), 8o
BSTC p 1,00
BSTC-Jl 0,80
BSTC-P 1,00
BSTC-!l o,ao·
BSTC-!l -,,o o
BSTC'-Jl 0,80
BSTC-:l 1,00
BSTC-Ç o,eo
BSTC-!l 1,00

10e
153

04

L-156

0.7

RU.RhiS

L-192
L.:.176

06

-

-·

V:i.C!l!A:IS

L-200

03

os

-

Ror:;o-..rrz~s

18S

L-188

L-1a4
L-144

234

108
252

n·
54
63
108
108
216-

-

Continllê'J_

.;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !1)

Maio de 1986

c-~--·:::~1r:n ~:

..:

~.,-;:,:;~~:;-~.Mr.i;--;;r'
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l:.· ~~J

15
no1.n-~

nY;

;:on1~·

ContinU:!f'5P

SERVIÇOS

L-152

BSTC-fl 0,80

'i O fi.

BSTC-:~

1.,00

1!)8

BSTC-Ç '0,80

'198

Bs'l·c-r. 1 o a
I

II

T O T 1> L
.BSTC-J3 1, 00

TOTl1-..L

1.575

LOTE 16_
·)'~ut~IC1P-IO D~ ROLii-~ D~ J.!C!JP...'~

~·

)

RODOí?!AS

El·l

VICIFAlS RURAIS

.

EY.T. /Kl·l

98

P.ontilhão

lr-200

01

S!:.:RVlÇÓS

~-

.Ponte

42

02

L-19"2

P_ontilh~~

03

i.-176

Pont:e

o~

lr-176

Pcnt"ílhão·

1.46

05 ---! L-186
; L-184

POnt"ilhão
Poní:ilhão

Í2

07

~

Pontilhão

1-04

08

: L-42,5

POntilhão_:;

68

09

: L-152

PontiÜ1ão

86.

06

L-144

T O T

1~

L

'J'OTAL

GOVERNO DO ESTAOO -DE .RONDON!A
Departamento de Estradas de Rodagem
3-Dia, hora, local e a ordem deve ser entregue à documentação e proposta.
3.1. Às 9:00 horas do dia 22 de agosto de 1985, no local supra citado, com tolerância má~ima de 15 (q_uinze)
minutos de atraso, deverã-Õ ser apresentados 2 (dois) en-

velopes distin-tos, devidamente lacrados, contendo em
sua parte externa, alêm da razão social ou individual, os
dizeres: Departamento de Estradas _de Rodagem DER-RO, Tomada de Preços-Edital n9 031 CPLMO- Comissão Perinanente de Licitação de Materiais e
Obras. O primeirO envelope cOffi o sub-título .. Documentação" _e__o s.egundo com_o- sub-título "Proposta Técnica e de Preços"_,_-

-'-1

60
12

P.ontilh5.o-

5C.5__ _

Ponte

102

4 --:__Da apresentação da proposta

4.1.- A ''Documentação" deverá ser entregue em 2
(duas) vias e a "Proposta" em 3 (três) vfaS de igual teor,
datilografadas ejou fotocopiadas ejou impressão gráfica, sem emendas, entrelinhas, rasuras, borrões ou expres~ões_ do tipo ~'digo" etc., datadas do mesmo dia da
apresentação, coni todas as páginas ·rubricadas, com excessão"'a: última que levará a assinatura -de quem de direito-.
4.2. Não será aCeita· documintaçãO remetida por via
postal.
S -Da docu~eri~ãção

O env~elope "Documentação" deverá conter caíta endereçada à CPLMO-- Comissão Permanente de
5.1.

59

Li~itação de Materiais~ Ubras, onde d_everã~ estar relacionados os_ documentos apresentados nesse envelope,
assim discriminados:
:..L Quanto à capacidade Fiç.anceira/Jurídica:
5.2.L certidão expedida pela Junta Comerciai, comprovando a iiitegralização dO- cãpital social e d-as alterações;
5.2.2~--~rtidão ~ega~iva de protestos, passadas pelos
Cartórios cOmpetentes da seéie da empresa_. com expe·
dição mãxinla de :fO dias;
5.2.3. certidão negativa do CartóriO do DiStribuidor
da sed~ da empresa cuja validade ser_â de JO di~s_ de sua
expedição;
5.2.4. 3 (três) últimos-balanços; com respectivas demonstraçõeS de lucros e perdas, no caso de pess_oajuridi·
ca;

5.2.5. atestado de idon~i_dad('f nn_an~ir:ã da n.rm.a, e*~
pedida no lugar de sua sede, por 2 (dois) estabelecimen~
tos bancãrios, com os Quais a empresa transacione, e qüe
por si e por seus acioniS:tas· delentores -de seu controle e
administraodres, não participem do capital social da empresa, cuja data não exceda a 60_ (sessenta) dias de sua~
pedição, sob a pena de desqualificaçãO da empresa, impreterivelmente;
_
_
_ 5.2.6. cópia da guia do comprovante de recolhimento da Caução de Ga_rantia, estipulada no sub-item 13.f;-_
deste Edital;
5.2.7. fotocópia-do Certificado de Registro Cadastral emitido pela Comissão de Licitaç_ão de Obras e Serviços de Engenharia ou fotocópia de Certificado de Regularidade Jurfdico Fi~cal-CRJF, expedida po~ qualquer
órgão ou entidade da AdministraçãQ Fe!ieral, direta ou
indireta, e fundações criadas, instituídas ou mantidas
__
pela União;
5.2.7.1. para os fornecedores de outros Es~adQs ou
de órgãos Federais, será permitida a apresentação do
CRJF de origem, desde que acompanhados de uma declaração do órgão emitente do CRJF, de que estã_o quites
com os mesmos, isto é, sein pendência junto sua_ origem.
5.3._ Quanto .à capacidade técnica:
5.3.1. discriniinição do pessoal que serã empregado
na execução dos serviços com os curr(culos dos compo- nentes da equipe técnica (Anexo l);
5.3.2. a licitante deverá apresentar sua equipe técnica
com que se compromete a reatizar os serviços objeto da
licitação, a-cõmpinhados- com_as respectivas declarações
escritas de cada um deles, de que foi autorizada sua in·
·
clusão na equipe;
5.3.3. discrímiii3.Ção do equipamentO qUe sei'ã empregado na execução dos serviços, infOrmando rilirca,
modelo, ano de fabricação ehorasjquilômetrosjâ trabalhados, indicação do local onde se e_n_çontram, a fim de
serem vistoriados por Comissão de Técnicos designados
pelo DER-RO.
6.

Da proposta técnica

6.1. O envelope "PropOsta Técnica" deverâ conter:
6.1.1 .. Relação dos_docurnentos constantes d_esse ~nvelope;
6.1.2. declaração expressa de que visitoU os locais
dos serviços e nada existe que prejudique o bom andamento de sua execução;
6.1.3. declaração de_ que a licitante C_OnCOrda_co_ril todos os termos do presente Edital, Anexos e demais espe__
cificações.
6.2. Deverâ ser apresentado um plano de trabalho
em harmonia com o plano de prioridades estabelecido
pelo DER-RO, conforme anexos, cotitendo:
a) Metodologia Proposta;
b) organização para ex:ecução dos serviços.
6.2.1.- Metodologia Proposta - Deverá ser decorrente do conhecimento da região, do trecho e dos dados
existentes e estreitãmente vinculados às nOrmas para supervisão de rodovias.
6.2.2. Organização para ex:ecução dos serviços - deverã ser apresentada a organização para a realização do
serviÇo, com orgallogra~a, coritendo a discrlf!Unaçãodos vãrios se tOres;-- com ·seus responsãveis direitos.
6.2.3. Cronograma de execução dcis serviçoS, de mobilização da equipe e do equipamento, conforme mo~elos anex:os. (Anex:o 1).
_
6.2.4. Orçamento analítico, onde demonstre os
preços de todos os serviços por item das especificações,
necessãrios. à _execução dos serviços e preenchimento dos
anexos números 2.. e 3.
___ ___
6.2.5. Cronograma Fí::;;ico-FiQanceiro, cinde demonstra os valores em cruzeiros_ .ao longo do prazo de: ex:ecução mensal dos serviçOs.
_'
- '
-6.3: _Para elaboração da proposta' a licitante deverâ
tomar por base:
a) normas do DNER e DER-RO;
b) observações feitaS durante a viSita ao local dos ser_
viços e;
c) sua experiência em serviço-S sirríilares.

7 - Da descriçio dos serviços

7 .1. Os serviços objeto da
tam de: ver anexo nt 3.
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lici~ação

em pauta, con-

7.2: OS St;:rviÇos deverão ser executac;!os observandose as Esi)écificações ParticUlares do DER.:.... RÓ, caderrios C e D- e ESpecificações Complementares anexas a
este Edital. Nos casos omissos, serão seguidas as especificações do DNER.

8-Do valor

11 - Das

8.1. O DER- RO estima o valor dos serviços dos
lotes objetOS desta licitação em cruzeiros:
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
· Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

OI - Cr$
02- Cr$
03 - Cr$
04- Cr$
05 - Cd
06 ~Cr$
07 - Cr$
08 - Cr$
09- Cr$
10 -Cr$
II - CrS
12 - CrS
13 - Cd
14- Cr$
15 - Cr$
16 - Cr$

viços concluídos, contínuos, aceitos e medidos pela Fiscalização. O pagamento será efetuado com base nO preço
por quilómetro concluído, não se admitindo pagamento
separado por itens de serviço nem extensão descontínua_s.

2:35&.351.000
1.184.508.000
1.236. 700.000
1.996.744.000
782.840.000
2.158.220.000
1.082.320.000
3.027.248.000
3.149.036.000
3.376.780.000
1.716.800.000
2.212.996.000
1.213.080.000
1.202.790.000
1.666.290.000
2.352.040.000

8.2.--- -No valor dos serviços devediõ estar incluídos todos os custos: transporte, cargas e descargas dos- materiais, mão-de-obra, leis sociais, tributos, lucros, mobilização e quaisquer encargos qUe incidirem sobre os serviços a_exec~tar, bem -como _de:spes~s de conservação dos
serViÇo-s atê o recebimentO definitivo pelo DER.....:... RO; _
incluirã também os custos de apoio à Fi~calização constantes dos ite1ls li. 7 e 11.8 adiante des_critos.
8.3. As despesas decorrentes com a execução dos serviços, objeto da presente Tomada de Preços serão atendidas com Recursos Extra-orçamentários do Governo
do Estado.
8.4. Os- preços contratuais serão reijusü1dos a partir
do 61 (sexagêsimo primeiro} dia segundo as di~posiçõ_es
do Decreto-Lei n'~ 185 de 23 de fevereírO de 1967, esclarecendo que sobre o período inicial de 60 dias, a contar da
data de assinatura do contrato não incidirá qualquer
correção.
9.....,. Do prazÕ

9.1. O prazo para início dos serviços serâ no máximo
de até lO (de_z) di~s úteis após a data de emissão da ordem de serviço.
9.2. O prazo máximo para execução dos serviços de
cadª" lote serão os seguintes:_ Lote 01 _::__ 90 (noventa) dias úteis
Lote 02 - 90 (novenfa) dias úteis
Lote 03 - 90 (noventa) dias úteis
Lote 04 - 9.0 (noventa) dias úteis
Lote 05 -_90 (noventa) dias úteis
Lote 06 - 9_0 (novenla) dias úteis
Lote 07 - 90 (noventa) dias úteis
Lote 08 - 9_0 (noventa) dias úteis
Lote_09 - 90 (noventa) dias .úteis _
Lote 10 - 90 (noventa:) dias úteis
Lote_ II - 90 (noventa) dias úteis
Lote 12 ....::.. 90 (noventa) dias úteisLote 13_~ 90 (noventa) dias úteis
Lote 14 - 90 (noventa) dias úteis
Lote 15- 120 (cento e vinte) dias-úteis
Lote 16 --120 (cento e vinte) dias úteis
lO- Do pagamento

=o

lÓ.l.
Pagamento serâ feito mensalnlellt.C: Corltra·
apresentação de fatura, de acordo co-m as med.i.ções efett!adas--pelã Fi~cálízação segundo dois criti::ríos distílltos:

10.1.1. O GOveriio ~do Estado,_através do DER, por
ocasião da entrega da Ordem de Serviços, repassarã, a ..
título de mobilização, 20% do valor do contrato, às empresas que irão executar os trabalhos;
10.2.1. Os serViçOs de construção de pontes, pontilbões e bueiros, serão pagos por itens de serviço medidos
pela Fiscalização, aos preços unitários propostos;
ro·.3.1. os demais serviços-serão pagos por quilômetros de extensãO de rodovia que ãpreSCntem todos-os ser-

~brigações

da contratada

EXecutar os serViços objeto da presente liCitação com absoluta diligência e perfeição e de acordo
com o plano de prioridades estabelecido pelo DER RO, anexo.
11.2. Manter na frente do serviço, pessoal habilitado
em quantidade necessâria e suficiente.
11.3. Permitir e facilitar a fiscalização do DER RO, a inspeçã_O-ao local dos serviços a qualquer dia e hora, devendo ser prest~das as informações e esclarecimentos solicitados.
11.4. Manter nas frentes dos serviços, engenheiro re-sideiite~ a flrn_de evitar problemas técnicos no andamento doS trabalhos.
11.1.

I t.S.._ Mariter os engenheiros propostos na licitação
etn caráter permanente nos serviços.
11.6. Cumprir as leis trabalhistas, obrigações previdenciârias e fiscais.
11_3..._ Á c_ontratada caberâ,_ obrigitOriameille, manter permanentemente á disposição da equipe de fiScalização do DER-RO, bem como, ao fiscal residente, uma
viatura tipo utilitário, com motorista.
11.8. Compete à contratada providenciar a fiscaliZ<J.Çã_o, _açomodação e alimentação nas frentes de serviço,
nos mesmOs Padrões adotados para a sua própria equipe
técnica efou administrativa.

12 -

D~s

garantias

12.1. As licitantes deverão apresentar no envelope
"DOCUMENTAÇÃO", CauçãO de Garantia e paravalidade da mesma, deverá ser efetuado pagamento do
Banco-do Estado de Rondônia S/A- BERON, nesta
capital, em moeda corrente no País, correspondente a
Q,1%~(um_décimo por cento) do valor global dos serviços.
12.2. As Cauções de Garantia das Propostas serão
dey_olvidas a todos os concorrentes, após o julgamento e
homologação da presente licitação, exceto, aos 03 (três)
primeiros colocados, cujas garantias somente serão liberadas após a assinatura do contrato com a licitante vencedora.
12.3. _Será exigido da licitante vencedora o recolhi~
mimto da- Caução Conti-atuàl correspondente a 0,2%
(dois déciino por cento) do valor global do contrato, ded!gjçiQ _óa mesma importância a Caução de Garantia
proposta no subitem 12.1.
12.4 A garantia estipulada no subitem 12.3, poderá
ser recolhida nas seguintes modalidades: Moeda Corrente do País, Carta de Fiança Bancária ou Obrigações Reajustáveis do Tesõuro Nacional --ORTN:
12.5. A Caução da firma vencedora _só poderâ ser levantada:, 30 (trinta) dias após a aceitação definitiVà-dos
serviços pelo DER-RO.
13 -I>? julgamento
13.1 Das licitantes classificadas, serão abertas primeiramente_as propostas técnicas; às quaiS, serão atribuídas notas variando de O (zero) a WO (Cein), õos seguintes itens:
I - Plano de Execução;
2- Pessoal;
3- Eciuipafuentõ.
13.2. Essas notas serão somadas, sendo a nota final
de cada proposta representada pelo total obtido.
13.3. A seguir, serão abertas as propostas de preços.
A seleçà._o será realizada dividindo-se para cada proposta
o-preço total pela soma das notas obtidas. Será declarada veríce_dora a proposta que--ãpresentar o"menor quociente~

13.4. Serão desclassificadas as licitantes que:
a) Apresentarem propostas que não satisfaçam no
-todo ·ou em patte, as exigências contidas no presente Edital·
Apresentarem preços totais ou parciais que, a critério da Comissão de Licitação, sejam nilidamerite discrepantes daqueles estimados pelo DER-RO.

b)

14- Df? contrato, multa e rescisão
14.1. Após a emissão da Nota de Empenho, serâ celebrado contrato entre a licitante vencedora e o Governo
do Estado de Rondônia. Para isso, a empresa vencedora
será convocada por ofíciO pelo DER-RO, para assinar o
respectivo contrato dentro do prazo de 03 (três) dias;
14.2. Se dentro daquele prazo, -contando da data do
recebimento do oficio, deixar a licitante vencedora de
atender aos termos da convocação, perderá direito à
Caução de Garantia e adjUdicação da Obra, sem prejuízos de outras disposições de Ordem fegal.
14.3. A firrri.a contratada fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços unitârios e nas condições do contrato,
os acréscimos ou supressões de serviços, até o limite má~
ximo de20% (vinte por cento) do valor inicial do contra~

to.
14.4. As alterações do valor do contrato, decorrentes
de modificações de quantitativos previst?s, poderão
ocorrer até o limite máximo de 20% (vinte-por cento) do
valor inicial, e serão normalizados por lavratura de ter~
mos de aditamento previamente autorizados pelo Gover~
no do Estado de Rondônia, onde prevalecerão para cãlculos de preços os valores das propostas, reajustados de
--acordo com o subitem 8.4.
14.5. Ã firma contratada, serão aplicadas pelo__ Go~ verno de Rondônia:, aS segui rifes penafida~~: --14.5.1. De O, I% (um d&imá~por cento) do valor de
cada etapa de serviço por dia de atraso que venha ocor~
rer nos prazos estabelecidos pelo cronograma de execução dos serviços;
14.5.2. De 0,1% (um- dêcimo por cento) do valor do
contrato, por dia de atraso na entrega dos serviç9s;
14.5.3. De 0,5% (cinco décimo por cento) áo valor
do contrato, por inobservância das demais clãusul~s_
contratuais.
--- 14.6. As multas aplicadas serão independentes e acumulativas.
14.7. O contrato poderá ser rescindido unilateral~
mente pelo Governo do Estado de R'!n~ôr:tia,_ ~tendi~a
sempre a conveniência administratiVa.

16. - Recursos Admissíveis
16.1. Das decisões da Comissão de LiCitação. Cabe~
rão recursos, os quais deverão ser interpostos por escrito
perante a Comissão, registrando-se a data de sua entrega
mediante protocolo;
16.2. Os recursos serão regulados pelo que dispõe o
Decreto n9 1.394, de 4~8-83_, e podem ser apresentados:
16.2.1. Pedido de reconsideração;
__ 16.U.-'-- Recursos hierárquicos à autoridade imediatamente superior;
16.2.3 ...Via judiciária;
16.3. Todos os recursos referentes a qualquer fase da
habilitã.ção terão efeito suspensivo e só poderão ser in~
terpostos por escrito arites do inicio da abertura das pro·
postas perante a CPLMO.
16.4. Os recursos referentes à adjudicação serão re-cebidos com efeito devolutivo, ficando, porém, suSpenso
até o julgamento de todos eventuais recursos, a homolo·
gação da proposta vencedora.
16.5. Não serão reconhecidos os recursos preclusos
oli)ntçrpostos fora do prazo.
17 - Disposições GeraiS
17.1. As ordens d~ serviços de início e paralisação
dos serviços serão Uac as pela Direção Geral do DER~-

RO.

17._2. Ao órgão cl.ntratante se reserva o dir_eito de,
após contratação dos serviços, exigir que o pessoal téc~
nico auxiliar da finlia cOntratada se submeta à compro~
vação de suficiência-a ser realizada pelo DER- RO, e
de solicitar a substituição de qualquer membro da equipe
que não esteja apresentando o rendimento desejado.
t7 .3. Não serão consideradas as propostas apresen·
tadas_pqr _cpnsórcio_ ou grupo de firmas:
_17 .4. Cada Jicüãnte poderá concorrer a todos os lotes, faCultando ao DER- RO adjudicar ao vencedor J
(um) ou mais ~ates.

a

14.8. Poderá, ainda, rescindir o contrato de pleno direito por inadimplência da contratada. Constitui con~
dições de inadimplência:
_
a) Deixar de iniciar os serviços na datã. fixada no con~
trato;
b) Paralisar os trabalhos durante um período superior
a cinco dias, sem motivo justificado;
__
c) Ceder ou transferir os sei-Viços contratados no todo
ou em parte sem a prévia autorização do contratante;
d) Deixar de executar os seiviços de acordo com o
cronograma fisico-finariceifo, especÍficaçOes_ e o"r'dens ~s~ ·
critas da fiscalização do DER-- RO;
e) Deixar de manter à frente do~ _trabalhos os__ engenheiros e demais componentes do quadro técnico que se
comprometeram para atuar nos serviços;
f) Manter nos serviços qualquer empregado cuja per~
manência seja jUlgada inconveniente pela fiscalização do
DER- RO;
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17.5_._ Em caso de anulação efou desclassificação, ã.s
licitantes t~rão direito d"e -levantar a Caução, mediante
requerimento ao PreSidente -da Comissão de Licitação de
Ohras, Materiais e Serviços do POLONOROESTE.
!7.6. Qualquer mudança na equipe técnica proposta
só poderá ocorrer mediante aquiescência do DER RO.

17.7. QOoverno do Estado de Rondônia poderá, a
qualquer tempo, re_yogar ou anul1!_r _t~da ou em parte a
p~esente ticjtaçãO bem como paralisar ou suspender, em
qualquer tempo, a execução dos trabalhos, mediante pa~
gamento único e exclusivo dos serviços realizados. Em
ambos não ça_b_erá sob qualquer hipótese, alegação de indenização por parte da licitante.
17.8. A alocação das equipes ou elementos das equi~
pese equipamentos só poderã ocorrêr com autorização
expressa 'da Diretoria de Construção e Fiscalização do
Departamento de Estradas de Rodagem- DER- RO.
17.9. O presente Editai encontra~se à disposição dos
Ínteressados, na CPLMO, onde poderá ser adquirido
pela importância de Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros), me~
diante pagamento efetuado no Banc_o do Estado de Ron~
dôníi:i- BERON, nesta capital.
17.10. As despesas de public~ào do presente Edital
serão rateadas entre as firm "as vencedoras.
17.11. Somente: pqderão participar desta licitação, as
firmas que adquirirem o presente Edital, mediante ao recolhimento da quantia estipulada no subitem 17.9.
17.12. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos termos deste
Edital serão atendidos na CPLMO, onde serão prestados
os esclarecimentos necessários.
17.13. O DER-ROse reserva o direito de, por
conveniência adininistrativa, realizar o todo ou parte do
contrato, mediante ordem de serviços específicas.
P~H_to Velho,
1985.

~L.~..~o<--..-:-~a o ~~.o~~FGe
JEG!STR:3 ;..;, rLS_a:u_ •. .r__,.~NQ
LJV~< ~·:c:.::;;.:_
c~~:-::.

.

:i·o.rol:

GD.'QT..â.iP.;

:~u;;:;.;;;:;·_~.-:...-~ ~-:.:-J E&T.

~

g) Deixar de cumprir ordem escrita da fiscalização do
DER- RO;

h) Reincidir na infração de qualquer obrigação con-_ tratual·
i) Tiver falência ou concordata decretada, aigda que
preventiva;
j) Não colocar engenheiros, em caráter permanente,
para dar assistência aos serviços.
14.9. No caso da rescisão unilateral por inadimple~
menta da firma contratada, à mesma caberá o pagamento dos serviços executados, porêm, sofrerá perçia da
Caução, prevista no item 12, e--ficará ainda sujeita a
eventual imposição de indenização por perdas e danos
causados ao Governo do Estado de Rondônia.
14.10. Em qualquer das hipóteses suscitadas, o Go~
verno do Estado de Rondônia não reembolsará ou pagará à firma c·ontratada, quaisquer indenizações ou oUtros
direitos a seus empregados, por força da L_egislação Trabalhista e da Previdência SoCial.

IS- Foro
15.1. O Foro de Porto Velho, capital do Estado de
Rondônia, será competente paii dirimir iodas as questões oriundas da licitação, inclusive as questões entre a
firma e o Governo do EStado de Rondônia.

Po:·to \'clho, 26 d~ fcvcrclr<> de l.se5

Sen·hor P-residcnt_e,_
A fim <le Instruir relotõrlo de inspeç4c rc~
~-1izt.dt no DEPl~P.Tf'.HE~IO UE ESTP.,.'\.DJlS DE.TIODf;Grn- DEfl/RO,

solic1tar.IOs'

de \'~Se. .. , rerr.ete.r a este Tribunr.l cõpiA do pedido de publicação
L!c!taçõo pnr Tor.>ada de~ Precos·n9 031/CPLO, que· teve por obJeto

cuçil:O dos serviços de P.anutenção Rodo\•iãria ~RotineÚ~a

do Est•do.

ex!._

e Pre\·entiva

nas Rodo\•ias-Rtrrais no municipios, bem como cõpie da pubiic.Llç:ão·
Dfirfo~úftçlol

da

no
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Ha oport_unid~i:le re"floyz.mOs os nossos protes-

tos de est_ima e:. consióeraç~o.

Jlmo. Sr.
Dr. OS~l'ALDO liECHl

do Liciüçõo

de

Obras.

H~:~

Oficio n• 008/C.L.0.-66

Porto Velho, 27 de ~evereiro. de J985.

Senhor Secretário.
__
_ ~m ~~enctirf!ent~,aç __v..os-so O:f:ic_io Çe -_nP035/S.~G.86.
passamos as vossas rnc:os ~ ~ ~ -~ p=zi'9'=!~
~R=~~
.c:-

.an·

~C"~!- realizada -no óia 22.08.~85, -cujo_ oÇjeto co:1stav:.
da :r.:anutençao Rodoviaria Rotineira e PreVentiva em RodoVias Vlcincdf·
de. várjos MunicÍpios do ~stado.

;E=ozu::==i::F=~ a~~:Cl~~
Salientamo~ tâ.mbérn- que_ -dita li~_itaÇão· f"ora- reâJ:·
zada ?.el~ -~-~t~nta. CPLM-O~Co:ni-;sao Permanente de Lic:itjãç:âo de
J.late:-T
ais~ Obras;. i~stltuida atraVes do Decreto r)f!-.1.39.4/83. Atualrnente ,~
A~~~~i~traç.ao _csl}-tra~i:tada- do E-stado. ~existem 03 ~Comiss-õ:"es::. · Corr:i_:.
sao Set~:t;ial_'=.d~ __J:ü;:ita~a'?~ G~?issão Ç-§'rãl~..de" LicLt_aÇ"ão e- -Coiniss~b c:-·
Li::-itél.çao de Obras:crjacia por' :força do DeCreto nE> 2.72:! d_e 09.09.8:> •
que al tProu. ó Decreto n!! 1394/83.
·
·
_
_ ~rn V_ist_à-d:isso não estamos aptos ·a f"ornecer ... ..::.
ores detaJhes ?- !"espei ~o ~aquela Torn~da ·çre -preços. Entret2.Ilto. nesse·;.
-~rqu~vos e 17essoal estao a vo_s=_a disR:_o~iÇ~o pa~a, -def5ti-o- do _qUe- lh!.. ~
e conhecido •. :fornecer inlormaCOes.
.,_
~··
A~ ensej~. epr"ê:z...;.nos __ env:iai"-:lhe noss_os proteste>:
de est!.rnn _e con~i C.e.;-.sc;ao.
. _· __
~r.r$=.;;$:r:if:_-~~~:i;::::.~5~=--: ... -.-

n.:

----1

·

-

$l'L.:_ú_ '-"-'-"~.
::~_·.:;,:..:.,

.l• .._;t-.. _

ik:}-i

1..r. 1 r. .;_.::~~o·

-'--'-"-------_-

·~

--

~·

·.
c:.O

Ilrno. Sr.
DR. HiGUEL GARClA .. Dt QUE.IRÓZ

DJl. SE:CREÚR!ú Gl:R-'.L DO T.C.E.
N E-- S T A

Díãrio Oficial do Estado -- RONDú.NIA
Porto Velho, quarta-feira
14 de agosto de l985
Ano III - N' 881
3
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAD
DE MATERIAIS E OBRAS
AVISO
13 de agosto_ de l~85
O Governo d_c Rondônia, através da Co'missão Permanente de__Lic:itacão de Materiais e Obras, torna público

que fará realiza! Tomadas de Preços, para atender o De-.
partamento de Estradas de Rodagem»DER;
----T. de Preços n9 029/CPLM-0
Dia. 27-8'85
Hora: 09:00
Obras: Manutenção, ~cuperação e melhoramento de
•7.1S!,Okm de Rodovias Vicínais alimentadoras, divididas
em 11 (onze) Lotes~ nos Municípios de: AriqU.enies, Jaru,
Ouro Preto D'O_este, Presidente MédiCí e Rolim de Mou-

ra.

Dia: 28-8-85
Hora: 09:00
Obras: Con_struçijo, de Obras Complementares nas
Residênciad~._odoviárias nos Municípios de: Ouro.Preto
D'OeSte; Ji-Pa.raná, CaCoal e Rolim de Moura.
Os Editais na ínte_gr_a é as informações complementa~
res sobre os eleÍneotos das presentes Tomadas de Preços
e demais esclarecimentos encontram-se à disposição dos
interessados no seguinte endereço:
-Comissão Permanente de Licitação de Materiais e
Obras.
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-A v. Farquar Esplanada das Secretarias. - Luiz
Guilherme Erse da Silva, Secretário Adjunto de EStado
da Administração.

Lote n9- 2 - Cota Construtora Amazônia S/A, com sua
1 de 90 (noventa) dias para execução dos serviços; Lote n~'
=proposta no valor de Cr$ I.l84.503.728 (hum bilhão,
15 - Premoldados Rio Bonito Ind. Com. e COnSi.
cento e oitenta e quatro milhões, quinhentos e três mil,
Ltda.; com sua proposta no valor de: Cr$ 1.664.271.000,
setecentos e vinte e oito cruzeiros) e prazo de 90 (no_ven(~um bil~o, seiscentos e sessenta_e quatro milhões, duPorto Velho, quartawfeira, 21 de agosto de 1985- Ano
ta) dias para execução dos serviços; Lote n'i' 4- Termac
zentos e setenta e hum mil cruzeiros) e prazo de 90 (OeIII, n9 886
Terrap. Mec. Agrícola e Const. Ltda.; com sua proposta
venta) dias para execução dos serviços; e Lote n'i' 16COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
no valor de Cr$ 1.996.744.000 (hum bHhão, novecentos e
Sigma Topografia e Const. Ltda.; com sua proposta no
DE MATERIAIS E OBRAS
noventa e seis milhões, setecentos e quarenta e quatro
valor de Cr$ 2.152.937.500 (dois bHhões, trezentos e cinn:iil Cn.i.Zeiros) e prazo de 90 (noventa) dias para eiecução
AVISO
qUenta e dois milhões trinta e sete mil e quinhentos cru-'
_dos serviços; J;_otes n'i's 6, 7 e ? - Construt<?ra Triunfo
20 de agosto de 1985
zeiros) e prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução
Ltda.;
com
propostas
no
valor
de
Cr$
2.
~~-~~~2Q.~
O GOVerno de Rondônia, atravês da Comissão Permados serviçoS. As propostas foram visadas pelos membros
fdois bÍ_JhõeS; cento e cinqi.lenta e oito ffiiihàes, duzentos
nente de Licitação de Materiais e Obras, torna público
da Comissão que consideraram as mesmas dentro dos ree vinte mil cr-uzeirOS), -crs l.OS2.320.00Cf{hum bilhão oique fará realizar Tomada de Preços, para atender o Dequisitos exigidos no edital. Em seguida, passadas aos lici-,
.tenta e dois milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros), Cr$
partamento de Estradas_ de Rodagem-DER.
Dia 30-8-85
Í027.248.000 (Úês bilhões, vinte e sete milhõ~. dll~ntos == tantes, que após rubricarem,foram unânimes com a deciSão
proposta pela Comissão. Sendo que os Lotes n'i's 3,
Hora: 09:00
e quarenta e oito mil cruzeiros) para cada lote, respecti5,_12, 13 e 14, não houve proponente, a Comissão consivamente, com prazo de 90 (noventa) dias iguais; LoteSObras: Serviços de Coordenação Geral, supervisão e
fiscalização na recuperação e conserv~ção das estradas
n'i'S 9 _e lO ~ Donatoni h:nobiliária Const. Ltda.; com _
·derou para os r~pectivos lotes uma licitação deserta, jâ
propostas no -valor de-Cr-S 3.146.252~000 (três bilhões,
alimentadoras, descritas no anexo - I.
que não acudiram interessados aos mesmos. A CernisT. de Preços n9 033/CPLM-0
. são, com base nos parâmetros legais, encaminha a decicento e _quarenta e seis milhões, duzentos e cinqUenta e
são a autoridade superior para a_nálise Qo objeto e postedois mil cruzeiros) e CrS 3.376."668.000 (três bilhões, treDia 2-9-85
rior homologação. O Presidente deu por encerrada a sesHora: 09:00
zentos e setenta e seis milhões, seiscentos esessenta e oito
_mil cruzeiros), para cada lote, respectivamente, com praObras: Construção do acesso ao canteiro de obras da
são'ê, para Constar, eu, Eriberto José Pereira da Silva,
zo de 90 (noventa) dias iguais; Lote n9 1I - Azevedo
Mini-usina do Rio Vermelho no Município de VilhenaSecretário, designado que fui para registrar os a tos desta
-Terraplanagem Ltda.; com sua proposta no valor de Cr$
RO.
sessão, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e
-- 1.716.806.600 (hum bilhão, setecentos e dezesseis miOs Editais n<i-íritegfa e as informações complementapelos demais membros presentes à reunião (Secretário),
lhões, oitocentos e seis inil e seiscentos cruzeiros) -e prazo
res sobre os elementos das presentes Tomadas de Preços
(Presidente), (membro), (membro), (membro).
e demais esclarecimentos encontram-se à disposição dqs
interessados no seguinte endereço;-Comissão Permanente de Licitação de Materiais e
Obras.
-A v. Farquar - Esplanada das Secretarias. -Arnaldo Egídio Bianco, Sec. da Administração Presidente
CPLM-0
JULGAMENTO
Ata da 219•, reunião da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras. Ao.s 22 (vinte e dois) dias do
mês de agosto de hum mil e novecentos e oitenta e cinco,
às 9:00 (nove) horas, reuniu-se na sala onde funciona a
referida Comissão, situada na Esplanada das Secretarias,
Edifício SEAD, a Co_missão designada pelos -Decretos
n's 1.110, 1.165 e 1.192/83, compostã pelos membros:·
Arnaldo Egídio Bianco (preSídente), Eriberto José Pereira da Silva (membro), Wadih Darwich Zacharias
(membro), Marcilia Ruiz de Lima Verde (membro) e
Ary do Carmo Gomes de Sá (lnembro) para recebimento, abertura, a:~álise e julgamento da Documentação e
Propostas .referentes à Tomada de Preços n'i' 31 /CPLMO, cujo objeto é a execução dos_serviços de manutenção
rodoviária rotineira e preventiVa, nas i-odovias I-ui-ãis dos
municípios de Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Jan~:,_J!~
Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Espigão do-Oeste,
Pimenta Buel10, Cerejefrãs, ColOrado, Vilhena, RÕiim de
Moura e Guajarâ-Mirim, que tem o preço máximo admitido pelo Departamento de Estradas d~ Rodagem
(DER), em CrS 30.716.'Z43.000(trinta bilhões, setecentos
e dezesseis milhões, setecenros e quarenta e três mil cruzeiros), e prazo em média de 90 a 120 dias para execução
dos serviços por lote. Com a abertura da sessão pelo Sr.
Presidente constatou-se a 'Presença das seguintes firmas:Donatoni Imobiliária e Cons_t, Ltda., representada pelo
Sr. Adhemar Augusto de Castro Mont, Cota ConstrUtora Amazônia S/A, representada pelo Sr. Murilo Regis de
Melo Filho, Alfa Terraplanagem e Pavimentação Ltda.,
representada pelo 'Sr. Celso Augusto de Freitas,-Sigma
Topografia e Const. Ltda.; representada pelo Sr. Servia
Ferreira Soares, Azevedo Terraplanagem Ltda, representada pelo Sr. Electo Azevêdo Soares, Premoldados
Rio Bonito Ind. Com. e Const. Ltda.; representada pelÓ
Sr. Josué Ferreira Soares, Termac Terraplanagem Mec.
Agrícola e Cõõ.st. Ltda.; representada pelo Sr. Renato
Antônio de_Souza Lima,.Construtora Triunfõ Ltda.; representada pelo Sr. Eduardo Barboza Junior. A ComiS.:são, após análise e vistas à documentação, passou as
mesmas aos representantes de cada concorrente para
apreciação e vistas, não tenào Sído solicitado qualquer
esclarecimento, passando-se à fase de abertura das propostas, com todas as firmas qualificadas, e o resultado
foi o seguinte: Lote n~' 1 -Alfa Terraplanagem e Pavimentaçao pda.; com sua proposta no valor de Cr$
2.358.3~100Q,Jdois bilh_i)es_, trezentos e cinqUenta e oito
milhões, treztl'J.tos e cinqUenta e hum mil cruzeiros) e
pr'azo de 90 (noventa) dias para execução dos serviços;
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GOVERNO DO ESTADO DE,RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Contrato n~' 302/85-PGE
Contrato que entre si celebram~ Estado de Rondônia e Vértice Engenharia Ltda., p~a os fins que especifica.
Aos dez dias do mês de outubro do,ano de t,tm_mil no~ vecentos e oitenta e cinco, o Estado d~ Rondô_il'ia, insCrito no CGC sob o n~>-04.280.889/000)-69, com sede-no
Palácio Presidente Vargas, sito à pra:ça Getúlio Vargas
sfn, doravante desígnado "Estado", neste ato representado por seu Governador Ângelo AngeHn e Vértice Engenharia Ltda., inscrita no Çoc sob Q_ n?
04.635.058/000 l-63, com sede à a v. Dr. Lewerger nl' 250;
no Município--de Guajará-Mirim/RO, doravante desig:nada "Contratante-Executora", neste ato repre:;entada
por seu Procurador Marco Az~_i Santos, CPF 079527742-

15, resolvem celebrar o presente Contrato, nos termos
das seguintes Cláusulas e condições:
Do Amparo Legal
Ç~usula primeira - O respaldo jurídico do presente
cohfr'ato encontra-se consubstanciado- no Capítulo III,
do Decreto Estadual n~> 1.394, de 4 de agosto de 1983.
-Do Qbjeto
Cláusula segunda- O presente Coritrato tem por objeto _os_ serviços _de execução de manutenção rodoviária
rotineir_a _e_ preventiva nas Rodovias Vicimi.is Rurais lo~a
lizadas no Município de Guajarâ-Mirim/RO, correspondente ao Lote 14, com extensão total de 185 km (cento e oitenta e cinco quilómetros), conforme Processo Administrativo n9-1Qll-2499 de J<:>.IQ-85.
___ _
Parágrafo único. Os serviços ora confratados serão
custeados pelo regime de empreitada por preço global
reajustável, conforme as normas estabelecidas pelo
Decreto-lei Federal n9 185, de 23 de fevereiro de 1967, es~
clarecendo que sobre o período inicial de 60 (sessenta)

'

•

dias, a cont~~ ·d·a data de assinatura dCste Contrato, não
inCidirá qualquer correção.
Cláusula terceira - hl.tegram este instrUmento Contratual, guardada a necessária conformidade entre eles,
devidamente assinados e rubricados:
a) o Edital de Tomada de Preços n9 031/CPLM-0, a
Proposta e os documentos que os acompanham;
__ b) ánteprófeto, prOjeto "final,- especificações particulares; perfis e demais elementos existentes que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais, bem como
- Cron6grama Físico-Financeiro e Orçamento Analítico;
c) as normas, especificações gerais e instruções em
uso, cadernos de encargos e disposições regulamentares
do "Estado".
Do Preço
CláuSula quarta-- O preço global deste contrato ê de
CrS 1.202.790.000 (um bilhão, duzentos e dois milhões,
setecentos e noventa mil cruzeiros), sendo o mesmo reajustável. -
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Das A Iterações
Cláusula quinta - As alterações no valor deste Contrato, decorrentes de modificações de_quantitativos pre-

vistos, poderão ocorrer até o limite mfuümo -de 20% (vinte por cento) do valor global avençado, com pronunciamento 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.
Da Verba

Cláusula sexta - As despesas decorrentes do presente
Contrato, correrão à conta da seguinte
Parágrafo único. O valor restante do

pres~_nte

Con-

trato, na quantia de Cr$ 962.232.000 (novecentos e ses-

senta e rlois milhões, duzentos e trinta e dois mil cruzeiros) com fundos provenientes de dotação extraorçamentária, conforme despacho exarado às fls. 100 do
_ Processo -Administrativo.
Do Pagamento
Cláusula sétima- O pagamento do preço ajustado se-rá efetuado mediante a apresentação das faturas de me-dições correspondentes a serviços exeçutados, -devida-mente certificadas pela Fiscalização dO Departamento
de Estradas de RodagemjRO e mediante comprovação
dos recolhimentos previdenciários e fiscais a que estiver
sujeita a ''Contratante-Executora'',
Do Prazo
~ Cláusula oitava- O prazo para execução das obras é
de 90 (n aventa) dias úteis, a partir do n!C~,mento dãO r-

.... . ....
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Cláusula D~cima Segunda- A Comissão de Fiscalização será designada pelo DiretorMGeral do Departamento de Estradas de RodagemjRO e poderá ser composta de um ou mais engenheiros, os quais serão competentes para:
·
· ---acompanhar e fiscalizar desde o início dos traba~
lhos até a aceitação definitiva; véfi11carldo a Perfeita execução dos serviços, especificaçõeS e demais documentos
fornecidos por ocasião da Licitação;
•

fió

_::-__transmitir por escrito, através do. Diário de Ocorrências, as insii-uções de. ordem de serviços, projetas
aprovados e alterações de prazos cronogramas e demais
determinações dirigidas à ..Contratante-Executora", depois da anuência expressa do Diretor-Geial do Departamento de Estradas de RodagemjRO;
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Da Direçào
Cláusula Décima Terceira- A mudança do responsâ•el técnico pela "Contratante-Executora" somente podeá ser efetivada após expressa anuência do Departameno de Estradas de RodagemJRO, devendo ser comunicaM
:a com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
Do exame entrega e recebimento
Oáusula Décima Quarta- O recebimentO das obras
erá efetuado por uma Comissãõ-- de Exaine, Entrega e
~cc-eblmento, integrada por 03 (tfês) membros nomeaM
:.:Js pelo Departamento de Estradas de Rodagem/RO, e
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__ -~_cientificar ao Departamento de Estradas de RodagemfRO, as ocorrênCias qUe possam leva aplicação de
penalidades à "Contratante-Executora", na verificação
do cumprimento das obrigações contratuais;
-solicitar a substituição de qualquer empregado da
"Contratante-Executora" que se encontrar lotadb no
canteiro de obras e que prejudique o bom andamento
dos serviços;
-esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas,
bem como acompanhar e fiscalizar a execução das obras
qualítativamente e determinar a correção das imperM
feições verificadas:
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p!•t

--:-promover, com_ a presença da ..Contratante- Exe-cutora", as medições, avaliações e faturas para pagaM
menta e decidir questões técnicas surgidas na execução
do objeto ora contratado;_
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Da Fiscalização
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Cláusula décima - _Sobre Caução prestada pela
"Contratarite--Executora" em favor do .. Estado", junto
ao Departamento d~_ Estradas de !t<?l:fagemjRO, não incidirão juros ou correção monetária e Somente serã devolvida 30 (trinta) dias após o recebimento das obras
pelo órgão supracitado.
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nbTj!JL1. <;r>~~~; c::d9icJ:w llt•::te C:OI:'J'IU:'J'O,

Cláusula nona - Para garantia da fiel execução dos
compromissos ajustados no presente Contrato, a
..Contratante-Executora~· prestará a Caução correspondente a '0,2% do valor global do Contrato, nos termos do
artigo 51, do Decreto Estadual n"' 1.394, de 4-8-83. -
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dem de Serviços _exp-edida pelO Departamento de Estradas de RodagemfRO.
Das g51ran~ias
-
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por um repreSentante da "Contratante-Execu.tora" Sefl-- ----fãda inadimplente pelos motivos consignados no ato da
do lavrado na ocasiào o Term~ de Recebimento que poM
devolução.
Da Rejeição
derá Ser em caráter definitivo ou provisório, onde as partes cientificarão~
Oáusula Décima Quinta- Ao "Estado", aii-avés do
Departali!ento de Estrad!is de RodagemjRO, assiste o
direito de recusar quaisquer serviços, quer na fase da
Parágrafo único- Em se dando o recebimento em·caexecução ou após concluídos, por intermédio da ComisrátC:r provisório, o qual não excederá a 10 (dez) dia:;, 9
Departalnento de Estradas de Rodageni.fRO, reterá as
são de Exame, Entrega e Recebimento, quando a obra
nào. e~tiver de conformidade com o ajustado, caso em
garantias da ex.ecuçã.c~ e poder_á exi_g_ir os reparos e substi- .
que a "Contratante--Executora" obriga-se a corrigi-lo
tuições convenientes, abatimento do preço, ou mesmo
por sua conta e risco. dentro do prazo estabelecido pela
devolver o objeto à "Con1ratante-Executora" caso este
Comissão ou Fiscalização.
- se revele des.conforme ao avençado, sendo esta conside-
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Oáusula décima sétima- Poderá o ''Estado", através
do Departamento de Estradas de RodagemfRO, a seu
critério exigir provas de cargas, testes 4os ma_ter~ais e _
análises de qualidade, através de entidades oficíais e la- boratórios particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da "Contratante.:
_
Ex.ecutora".
Cláusula décima oitava- O "Estado", por intermédio:
do Departamento de Estradas de Roda~emJRO.! se r_eserva no direito de contratar com terce1ros a execução
dos serviços e obraS, no mesmo local abrangido por este

cOntrãto, n~o podendoa ''Contratante-ExecUtora'' opor
qualquer dificuldade a ia!.
- Das cláusulas penais
CJáusula décima nona- O inã.dlmpieinento por parte
da "Contrante-Executora" de quaisquer das Cláusulas e
disposições deste contrato, implicará na sua rescisão ou
na, sustação c!o pagament9 relativo ao sc;;rviçQ já executado a Crifério do "Estado", através do Departamento de
Estradas de RodagemjRO, indepen~ent~mente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-Se, ainda, a
"Contratante-Executora" à_s_ penalidades previstas no
titulo III, Capítulo III, do Decreto Federal n'i' 73.140.
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11- interromper os trabalhos" por mais de !O (dez)
dias consecutivos, sem justo motivo;_
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Parágrafo único-O "Estado'', através do Departamento de Estradas de RodagemfRO, poderá valer-se do
disposto no caput desta Cláusula caso a "Contratarite~
Exer.-utora" contraia obrigações para com terceiros que
possam, de qualquer forma, preju-dicar-a exeCUÇãO do
objeto ora contratado, bem como;
I - retardar o início dos trabalhos injustificadamente
por mais de 15 (quinze) dias da data do recebimento da
ordem de autorização para início das obras;

-- . ' __._s.f/t:..

IV - _·d~.b:ilr de recolhCl' ou inl.c(P'iJ) i:•..::t· ãe:."i•u;a(,-: ···}'j'f.;111
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Cláusula vigésima- O Depa=rtaillCrito de Estradas de
RodagemfRO se ieserva n-o direitO de, a qualquer tempo, descontar da Caução prestada, toda e qualquer importância que lhe for devida pela "ContratanteExecutora", por descumprimento uu infringência das
=Cláusulas ajustadas no presente Contrato.
Cláusula vigésima primeira- Ressalvados ps motivos
de Força Maior efou Caso Fortuito que deverão ser de-

vidarnente comprovados pela ''Contratante-Executora'',
"~tado" aplicará as seguintes multas:

o

O 1%- do valor de cada etapa de serviços, por dia de
atr~so que venha ocorrer nos praz?s estabelecidos pelo
Cronograma de execução dos serVIços;
0,1%- do valor do Contrato, por dia de atraso na entrega das obras;

• ser ';C-:Oú::indl.do tmilrrt.crn)lu::JlLC!,

convcniênd.J;l

t;J~Idni~>tra

Do Foro
Oáusula vigésima quinta- As partes elegem o Foro
da Comarca de Porto VelhofRO, pil:ra dirimir dúvfdas e
controvérsias-Oriundas- deste Contrato.

pt~lo
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tl.va.

- Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o
a . do ~vro
presente Termo de Contrato 'à§. fls.
Especial n9 009 de Contratos, o qual, depms de hdo e
achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo ex-

_;-:·.~ k~ .~
•

at.~ud \(~ô\

0,5%- do valor ora ajustado, por inobservância das
demais CJáusulas contratuais.
Cláusula vigésima segunda- A "ContratanteExecutora" estará tambél't:l, além da perda da Caução de
Garantia, sujeita à multa compensatória de 10% (dez por
cento) do preço global ora ajustado, pela inexecução total ou parcial da obra objeto deste Contrato. As multas
moratórias e compensatórias serão autônomas. A apticação de uma não exclui a da outra, sendo independentes
e c!Jmulativas .

ÂNG~.o-;k"ffc:i"ELI:!

Governador_ do. Estado
õe Rondônia.

VlS?O
e...~~'_'!§.

,Q:;:,,;m
rroc.wo:Jor Gerei

~:.

::1toc!eo

traídas as c_ópias que se fizerem necessárias para sua
publicação e execução, através de processo xerogrãfico,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral doEstado. Porto Velho, lO de outu_bro de 1985.
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GOVERNO DO ESTADO DE ROUDONIA
t>CPARTAMCNTO Ct. tsi-RAOAS DE

OnRh:

I~ODAGt.h"

Guj arii-t·1iriln-RO

S~RVIÇO(~J
Rotin~ira

:

e

l-lC!Il'q~~o Ro.;i:oviárir.:--PreVcn~iva

FlFL'-lA · EXgC\i1'0R,.\

:d.a Ltda.
Aos~ d~as do mês de

ano de Hum mil novecentos e oitenta e
Estradns de Roda.;;,:ern de R~ndônj a -

Cinco

DER/RO ~

Dczerttbr_o

-~~- DI~Jl_:ll'_t :amt:nt.o

rcprc.~l'õ<""Ut..ado

do

de

pc:; os cn;,e-

nheiros

coní"orme Portaria n!?---.:zl.L de.

1('/"!~/S5

, c!xpedjtl.;'l.

p1•in

l:•i1•i.:l.oJ; Ge

r2l e a firma : . 'Vi!:-.:~:5:6.2: - Znt;::>.nh:::::o:i~ ·L-t.?-a_.

CGC

n•

OL635.05D/J;J01-63

sediada à

Av~ D:: .. - La\o~\.!::."1'·;ar •. :n'Y ~50

--------------...,---------::---~-·-{;~ --l·t)lltÚ_~.;--0
Empreiteira, reprcsentaàa por

!iarco il'.zz-1. 5~~,-itoS

d~
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_GOV~HNO DO C~DC lSGhOi1~NlA

Tendo os rcpresent.an'Les das

pa1't.es sit:na-

1..-,..ri.as \:;.,C;:::.i:ü.;:;.;~,::o.::!.o;~:cp:n2.;:::Q;;;:~·.::::>J!~.3..~~..10"b'jel;."P.s:s.d.e~·~~~o

á!:D:r-~.~xcou

t;:Ldo~~~~.a~ ~~:t:'D, ~~Fd.o~m"s::ta~rirli.tç>ÕL!~~cm

~...,atua.i.s~ normas técnicas em vi&or, inst.I~uçõ~s

e planos

fornecidos

pelo~bER/RO para serviçoS dessa natureza,aChando-se concluido~ o~

r=

present.antes do DER/R O acima menci onad.o-s, fizeram o seu rqcebimcnt~ •
em nome do Diretor Gera..:: do DEP./RÓ, cessc;.ndG nest.a d.at.a, a responsa.bilid~de

da

Lmpreiteira~

-respeitando o disposto

no Artiêo

N~

1.245

do cqdi:ho Civil E-i-asileiro.
P.s.ra firmeza do lll''eseur.e ..in: tr.urricnt.O;

as'

pal.. t:.cs :mencionadas, por seus repre.sent..2ontes, fir-m.a."ll este Te:rmo de r.:c
.~bimt'!nt.o Definitivo! ·juntamente com as _Q.4as t.estCmunhas abaixo.
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~

:I

~umoro , 302/85-PGE
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1~_~1'~\

1't t',\1:1·:.: :•::~·~ro _I) E r:~;

;.JEI·:O
J>O:

:;º .)82/1\!'.. 5=!-T:~/J~El~='ôS
J::\G"º. _J_Q!lr: I!ú\.lCHABK.I J>E

l,/;: DlJi.L'JOii

JJE

l'VII, 37/12/85.
"\L~·i_E.YJÚ,

OJ~t::_J,Aç.~o c :-t~\XU'fl·::'\ç7.o

-Do D.e. r..

Xn'form:~mos que os_ ~(.:rvi-(jO.S tlt:! rcca;pcl~;J.·-. ~o·

das "E.str.ad.as V.iCi.nai.s do L~t.c 14 'no }lun:ic.ipi_o de Gü.nj-;: 0 ~~
· J.l'irirn, pl~llt.ic.:uõJcnt.e conciuid:ts·, donst:ilndo do sc:guint.c:

01 ~ L-D. (Colcto1•a) _Entron<o c/BR-42.5
02

L-OS(S:i.cl. Girão)Entronc. G.An, 420 -

03 .- Í:-l8(Si.d.C.irâo)Entronc.G:~"i. -42Õ:.

EX"f -

-53. l:l'l
-14. Kl!
I .
06'J<m

:::.4 - Alul.ziO Fel~icd:ra (Coletora) ·

15 Kl'l

L..:J (~at:a) En-t1·óc:. cjGNi-~35

17 K.o'l
14 .'}\.,\f

bs- L~~-~-{~~~-ta.:)~·Entl·o"ic~BR-42506

07·- 1..-fL (!..l.'i"A~) E~·.t::"'::o1"1C. cj-u-:..;-.~-.:235

t-i;:

08 - L-'i (J.A"t"A) Entronc.ç/Ç?.:-1~~~35 +;/

K/1

KN

17

}(\]

(Coletor-a),;.

13

.K.\l

J...V·

ilg

~'l

BO~f.SOS$EG0

lP

PClh.eta (CoJ.etora)·
Caci,oEd.rinl~a

06

is

09_-·

·11 -

- 06 .c.;
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Contrato n'? 249/85 -

PGE-

Contrato que entre si celebram o Estado de Rondô-nia e Triunfo Construtora Ltda., para os fins que especifica.
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de mil
novecentos e:oit_enta e cinco, o Estado de Rondônia, inscrito no C_GC sob o n'? 04.280.889/0001-69, com sede no
Palácio Presidente'Vargas, sito à Praça Getúlio Vargas
sfn, doravante designado "Estado, neste ato representãdo por seu Governador Ângelo Angelin e Triunfo ConStrutora Ltda, inscrita no C:G-C sob_ o n~> 77.955.532/000298, com sede à A v, Guanabara n~> I 195, nesta cidade, -dorante designada "Contratante-Executora", neste ato, representada por seu Procurador Eduardo Barbosa Júnior
CPF número 275.639.019-49, .resolvem celebrar o --presente Contrato, nos termos das SCguinf.es c11tusulas e condições:
Do amparo legal
_
Claúsula Primeira - O respaldo jurfdicn do presente
contrato encontra-se consubstanciado no Capítulo III
do Decreto Estadual n9 1.394, de 4 de agosto-de 1983.
Do Objeto
__
___
_
__ _
Cláusula Segunda - O presente contrato tem por Ob- jeto a execuçã_o dos serviços de manutenção rodoViária
rotineira e preventiVa nas Rodovias VicinaiS-Rurais, localizadas nos Municípios de Ji-Paranâ, Presidente Médici e CacoalfRO, com extensão total de 327,5; 166 e 472
kms, correspondentes aos lotes 6, 7, 8, respectivamentedo Edital de Tomada de Preços n9 031/CPLMO, constante do processo Administrativo nY 1011-2008 de 23-8- 85.
Parágrafo único. O preço contratual será reaju'stado
a partir de 61~> (sexagésimo primeii-o)"dia, conforffie aS
disposições do Decreto-lei n9 185 de 23-2-67, esclarecendo que, sobre o período iniCial de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de assinatura do presente instrurriento,
não incidirá qualquer correção.
Cláusula Terceira - Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles,
devidamente assinados e rubricados:
a) o Edital, a Proposta e os documentos que os acompanham;

b) Anteprojeto, Projeto "Firial, especificações particu- irlinsnlitir por esciíiO, através do Diário de Ocorlares, perfis e demais elementos existentes que sirvain à
rências, as instruções de Ordf:rit de Serviçó; Projctos
definição- do objeto e das prestações contratuais, bem
aprovados e alteração de prazos; Cronogramas e demais
--como "CTofiograma Físico-Financeiro e OrçainerilO
determinações dirigidas à ..Coritratan!e-Execu~ora", de-Analítico;
pOiS -da anuência eXpressa do Diretor Geral do Departac) as ·nõrnfas, especificações gerais e instft.ições em
mento de Estradas de Rodagemf:E\0. _
usó, Cadernos de Encargos e disposições regulamentares
-cientificar ao Departamento áeEstradas de Roda·
do "Estado".
gern_jRO, as ocorrênçías qUe possam levar a aplicação de
Do Prazo
penalidades à "Contratante-Executora", na verificação
do cumprimento das obrigaÇõeS contratuais;
Cláusula Qu,arta ~ O prazo para execução dos serviços é-de 90 (noventa) dias úteis, ã.partirde recebimento
-solicita-r a substituição de qualquer empregado da
.. Contratante-Executora" que se encontra lotado no
da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento de
çanteiro de obras e qUe_ prejudique o bom andamento
- Estradas de RodagemfRO.
dos serviços;
· Das Garantias
...:..esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas
CláuSUla Quinta- Para garantia da fiel execução dos
pela "Cõ!ltratante..:-Executora", bem como acompanhar
compromissos- ajUstados no presente contrato, a
e -fiscalizar a execuçãO dos serviços qualitativamente e
"Contratante-Executora" prestarâ a Caução correspond~ter11Jinar a correção das imperfeições verifiCadas;
-dente a 0,2% do valor global do Contrato, nos termos do
-?testar a veracidade dos registr_os efetuados pela
Artigo 51, do Decreto Estadual nY 1.394, de 4-8-83.
"Contratante-Executora" no Diário-- de Ocorrências,
Cláusula Sexta - Sobre caução prestada pela
principalmente os relativos às condições meteorológicas
~~contratante~Executora" r,;:m favor do "Estado", junto
que forem prejudiciais âo bom andamento e execução
aoUeparlameflto_de Estradas dt.!RodagemjRO, nifo indos serviços.
cidirâ juros ou correção monetária e-Somente serâ devolvida 30 (trinta) dias após o recebimento do serviço pelo
Da Direçã-o
órgão supracitado.
Cláusula Nona·:......-A ffiUcfiiiiÇa ·ao respoilsável técníCo
Da Força Maior ejou caso fortuito
pela
"Contratante-Executora" somente poderá ser efetiCláusula Sétima - Na incidência de fato decorrente
vada após expressa anuêncía do Departamento de Estrade Forca Maior efou Caso Fortuito, nos termos da LeRodagemfRO, deveri.do -ser comunicada com andas
de
gislação Vigente, que obste o cumprimento dos prazos e
tecedência mínima de 5 (cinco) dias.
demais obrigações exí&id"as neste contratõ, ficará isenta a
Do
Exame,
entrega e recebimento
"Coritratante-Excutora" das multas e penalidades pertinentes, jUStificando-se a alteração do Cronograma aproCláusula D~cima- O recebimento dos serviços Serâ
vado.
efetuado por uma ~omissão ~o Exame, Entrega e RcceDa Fiscalização
bi-!n_e;nto, i-ntegrado por 3 (três) membros nomeados pelo
CláUsulá. Oitava - A Comissão de Fiscalização serâ ----Departamento de Estradas de RodagemfRO, Por um
deSlgnadi pelÕ Direior Geral do Departamento de Es.:representante da "Contratante-Executora", sendo laviatrada de Rodagem/R O e poderá ser composta de um ou
_do na ocasião o Termo_d_e Recebimento que poderá ser
mais Engenheiros, os quais serão Competentes :Para:
em caráter defiJ]itivo ou-provisório, ond6 as partes cien- acopmanhar e fiscalizar desde o início dos traba,
~"
_
1
tificarão_.
lhos até a aceitação definitiva, verificando a perfeita exeParági'afo único. Em se dando o recebimento em cacução dos serviços, especificações e demais documentos
râter provi~ório, <?. _QU:al não excedCrá a 10 (dez) dias, o
fornecidos por ocasião da licitação;
Departamento de Estradas de Rodagem/RO reterá a ga-promover, com a presença da "Contratanterantia da execução e poderã exigir os reparos c substiExecutora'', as medições, avaliações e faturas para pagatuições co_nvenierifes. abatimento do preço. ou mesmo
- triCoto e decidir questões técnicas surgida na execução do
devolver o objeto à ..Contratante-Executora., caso este
objcto ora contratado;
se revele desconforme ao avençado, sendo esta conside-

e
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rada inadimplente pelos motivos consignados no ato da devolução.
Da Rejeição
Oiiusula Décima Primeira - AO- Estado, através do
DepartamentO de Estradas de Ro~agem;R·o,· asSíSfe o

direito de recusar quaisquer serviços,· quer na fase da
execução ou apóS concluídos, por intermédio da Comissão de Exame, Entrega e Recebimento, quando os serviços não estiverem de conformidade com- o -~ustado,
caso em que a ucontratãnte-Executora" obriga-se a
corrigi-los por conta _e risco, dentro do prazo estabeleci-do pela Comiss_ão ou Fiscalização.

Cláusula

D~cima

Segunda -

A .. Corifra-tante-

Executora" se obriga a manter a g~.~:arda dos serviços até

seu final e definitivo_recebimento P!!lo Departamento de
_
___
Estradas de RodagemjRo.
Cláusula O~cima Terceira- Poderá o Estado, através
do Departamento de Estradas de RodagemjRO, a seu
critério exigir provas de cargas, testes dos rriateriais e
anãlise de qualidade, através de entidades oficiais e laboratórios particulares de reconhecida idoneidade_. correndo_ todas as despesas por conta da •ccontratanteExecutora".
Cliusula O~cima Quarta- O "Estado''~ por intermédio do Depa-rtamento de Estradas de Rodagem/RO, se
reserva no dirCítO-de contratar_ com terceiros a exeCução
dos serviços_ e obras, no mesmo local abrangido por este
Contrato, não podendo a "Contratante-Executora"
opor qualquer dificuldade a tal.
Das Clâusulas Penais
aáusula Décima Quinta -,O inadimplemento por
parte da "Contrafante-ExeCutora'' de quaiSquerdas.Cla. usulas e disposições deste contrato, implicará: na suarescisão ou na sustação do pagamento relativo ao serviçO jâ
executado a critério do "Estado", através do Departamento de Estradas de Rodagem(RO, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se, ainda, 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 Rodagem(RO, poderâ valer-se do
disposto no .. càput" desta __Cláusula caso a
"Contratante-Execu~ora" c~mtraia ·obrigações_ para com
terceiros que possam, de- Qualquer forma, prejudicar a
execução do objeto ora contratado, bem como:
I - retardar o início dos trabalhos injustifiCidamente
por mais de 15 (quínzerdias da data da recebimento da
ordem de autorização_ para inicio dos mesnioS;
II- interromper os ~rabalhos por mais de fO (dez)
_ : __ __
dias consecutivos, sem justo motivo;
III- ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na
entrega dos s.erviços objetO do presente COn,frato: -salvo_
sendo conveniente ao "Es-tadO" a contínúidaôe dos mes-mos quando este aplicará as penalidades pertinentes,
através do Departamento de Estradas de _R_odagem}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 Décima Sexta~ Ressalvados os motivos de
força maior e(ou caso (ortuito que.deverãO-Sef devidamente comprovados pela .. Contratante-EXecutora", o
Estad_o aplicará as Seguintes inulias:
0,1%- do valor de cada etapa de serviço, por dia de
atraso que venha ocorrer nos prazos estabelecidos pelo
cronograma de ex.ecução dos serviços;_
_
0,1%- do valor do Contrato, por día de atraso na entrega dos serviços;
_
0,5%- do valor do Contrato, por inobseryãncia das
·
·
-~
_· .demais cláusulas contratuais.
Qáusula Décima Sétima- O Departamento de Estrri.das de Rodagem-ROse reserva no direito de, a qualquer
tempo, descõntar da cauÇão de garantia, toda e qualquer
importância que lhe for devida pela "ContratanteExecutora'', pOr d-escumprimento ou -iníringêíicia' d3s
cláusúlas ajustadas no -presente Corltrato.
-~ - ____ _
Cláusula Décima Oitava - A .. ContratanteExecutora" estci.rã também, além da perda d3. cauÇão de
garantia, suj_e_íta à multaco,mpens<'!tória de_109Q_{_Q.ez por
cento) do preço global ora ajustado, pela-ln exeCução ·total ou parcial da obra objeto deste_ Contrãtq. As multas
moratórías e CompenSl:itórías Súão. 1àutônonias. ""AãjJHcação de uma não exclui a da outra sei1do iridependentes
e cumulativaS. - - ------ -c -- '"" · --..-- -,. --
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Cláusula Vigésima Segunda - As despesas decorrentes
do presente Contrato correrão à conta da seguinte programaçàO:
Cri 431.644.000 (quatrocentos e trinta e·um milhões e
seiscentos e quarenta e quatro mil cruzelros), Atividade
do- Oepã.rta.me~nto de Estradas de Rodagem 26.01.16.88.531 .I .022. Elemento de Despesa 4.1.1.0, conforme Nota de Empenho n9 596/DER-RO, de 23-8~

CláuSWa D~clma Nona- A _.. Contrataille-Ex~utOra"
~ poderá rescindir õ êontrato por falta de pagillnento das - "-fatur~s ou rnedições dos serviços e_?Ct?Cutados_1 por prazo
supenor a 60 (sessenta) dias.
· CláuSula Vigésima - O Presente Co~trato pode~á sú
···-reScindido por convenÍência adffiipis~rativa a qualquer
tempo, mediante notificação através de memorando difeto ou por via postal, com prova de recebimento atravês de parecer fundamentado, assegurados, toda;ia os
direitos adquiridos da "Contratante-Executora". '
Do Preço
Cláusula Vigésima Primeira - O preço global deste
Contrato é de Cr$ 6267.788.000 (seis bilhões, duzentos e
sessenta e sete milhões, s_etecentos e oitenta e oito mil
cruzeiros), do qual_pagar-[,e-á uma parcela de_ 20% deste
valor, a titulo de mobilização, por ocasião da entrega da
Ordem de Serviços.
Parágrafo único - As alterações no valor_ deste Contrato, decorrentes de modificações de_contitativos previstos, poderão ocorrer até o limite máXimo de 20% (vinte
por cehfo) _do valor global avençado, com pronunciamento expresso do Departamento de Estradas de
Rodagem-RO, através de processo devidamente formali-zado. As alterações em apreço serão objeto de_ exame da
P~ocura.doria Geral do Estado.

85.(Lote 06.
CrS 216.464.000 (duzentos e dezesst!is milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil cruzeiros), Atividade do
Departamento de Estradas de Rodagem -

26.0l.I6.88.53l.I022:.::: Elemento de Despesa 4.1.1.0,
conforme Nota de Empenho nll 597/DER-RO, de 23-8-

85/Lote 07.
Cr$ 605.449.600 (seiscentos e cinco m-ilhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), Atividade do Departamento de Estradas de Rodagem
26.0l.l6.88.53l.i.022- Elemento de Despesa 4.1.1.0,
conforme Nota de Enipenho n11 598fOER-RO de 23-8-

85/Lote 08.
Parágrafo único - O restante das despesas, no valor
correspondente a CrS: 5.014.230.400 (cinco bilhões, quatorze milhões, duzentos e trinta mil e quatrocentos Cruzeiros).

r
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Do Pagamento

Do Foro
aâusula Vigésima Quarta - As partes elege:ã.o _o
Foro da Comarca de Porto Velho- RO, para dmm1r
dúvidas_ e c:ontrovérsias oriundas des~_çont~·-- _
Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o
presente Termo de Contrato às Os. 038 a ~5 do ~ivro~
Especial n'? 007, de contrato o qual, dep01s de hdo e
achado conforme, é assinado nas partes, n~le sendo ex:traidas as cópias que se flzeram necessâ.nas para sua
publicação i eX.eCuçll:o, atrãvés de proces~o xerográfico,
devidamente certificadas pela Procuradona Geral doEstadQ.Yorto Velho-RO, 26 de agosto de 1985.

Cláusula Vigésima Terceira - O pagamento do preço
ajustado será efetuado_ mediante a apresentação das faturas de medições correspondentes a serviços executados,
devidamente certificadas pela Fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem-R O e mediaiite comprovação dos recolhimentos previdenciárioS e fiscais a que
estiver sujeita a "Contratante-Executora".
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nml l<·n·dl'm;., mcc!i:mtc_ Tal11;la Cn:.l ,;,. 1·~ ... ·•: 1.':•~·
1.h1 l';·l'··. ,::.: .. l ;:.::-

Ciirios,,\':lri:·~~·d p:!I'!L :'IS tlifl'n:niCs rCgiü~.·:;
t-ic:t p:tr:. h~d.1:;. os ·úi·;:ão~-

DE 23 DE FEVEREÜW DE 1967"'
Estnbdt:(l~ · Hnnrurs .J•r:l'rl t'tmlrnhr(cio. (!,· at.n:s
c pnra: rc.,i.rlic, tlr prr("tl.t cm co:z:rr.ln's tlr
Dlwos ort ÚJ"viro.s c; ctP'!JO ·,to Gao."cnw Fo-

dC't:lll.

-Art. 3.0 • ,\ T:Lbci:l Cêra,1 de _Prcça:> lin~l·:ri.•-; =-•;':"~·.··l·::.
<'Ulnd:t. dct:lt'O dn pra~o tle 120 dia~.- ::1._ cont:11· da d::1:1 .:.1. , .. ,.

~;.;::~:~~-::i;::·:.~.Y~~~~:;::~~·~~~~.~.~~:~.,~~~~~::~::.·:·:::,:;:::·.-~~~,~·::··;:;:::
:=~ut:mh:~ do~

:.d. 1.0 • Rcspcii:HJOs _os orç.:mH.·ptus. :!j?:"O\':'lclfls p:u:a

6r;5!;;: públicos, cs.scs só potfCr;io contmt::~.r o_9r:ts que rcun.:~m
prc\·l:.:ncn!c o;; sçguintcs rcqt~is~!os:
- ·
•.. :.1 cx!st~ncio. de _mil projeto <k _cn;:t::nh:~ri:L· c~mf.l<:to c:o.prc-.~o pd:s. :tutorid:'li!c: .co:1ifH:tcrÍic.: E"~"'tc_P-rojc;õ cl.C\'Cr:i ~c.r
to:lOl. ol- .seus elementos dc\·id:uncntc _qu:~hric:Hlos e: qu:t_utiÍlados. tlc modo qtrc scj::t. poSsi\·cl 3 c\:~.bot'ô\Ç:i:o de or~:ll~lÍ'-t\ttJ

p:lrc!:.~ ·c tntnl ~1:1 obr:t;
__
_
i_.) cxi$1ênd:~. clc croL~O:;:rnt'l1:1 {i~IC.o-fin:mcc:iro ele: c:-:.c:nl
çt!o, .:; :u::onlo com_ o projeto c\c: C:n!:'c:nh:l.rb, -definido na alínc:'l
:z.n!.c::-.:::r, dc:,·c::mlo. " crono;;::r::.,n.ta fin~itc:ciro ser c:;o;J)rc:sso rm
prc::;;..:,; const:mtcs;
•
c) C.'I(.Í5t~nc:ia, de rc:C:urs1~ . finnncdros . z;c:ccssârio.o;;, ~ssc:
gl!T:!;':!':s no orçmncnto do c:~crcJCIO c..::rm~~~umtc:s1 .quc: cu:Jrõlm
o p:-::::tlo previsto p:u~ :::1. c::<cc~t~ão (!:\ ol\r:~..
?.:r:ígr-.J.fo tmitb:- E."':ccp~ionnlmcnlc:, 110 c:t~o de CJbt-:~.> lle
nr~ ~::--ccioLis,

tliCc:rc-ntc-:; t•r;:;jos _c.lc c:-.~b -~Iini:-12ri,,.
csC-lúckccr-. oo; ~~~~~·t•-> c<•dtci.:~<
tcs p:\r.t· os ,:.cn·iços :~. sercni c:-:ccut:l<los coni Ctpnp:uu_cutu ''•\'cl'mittl ~~~~ por meios nt::.nu:1is, qnc scrãõ :~.p:-nv:Ldu<;, Jll.lr l'u:T'l·
rb 1Jii1istCri:LI.
, §_2.0 • Emru:mto n:io forem :'lpro\·:lt!ns o~ i.:\lc~tci.·mcs r•··
§ 1.~.

('.5

podc:':--sc-i inc:!t:ir pro.jcto c obJ·.:::~.s mml mcsn:o

cor.!:::~, clc:sdc: que se: estipule sô poclcr õl. eon_s:rnçiio se; ini·
ci::u:'l.:. depois· d~ õ!.pro\·:tdo o projeto' pela :~.u!oricl~tlc: compctc:n!=. -c-Uc: ~:ttis(C::t:~s :~.s c.-.::igC:nci:~.s da~ :~.!incas "b'• e "c''
~e.s~e :!:o!igo.
-

(c';itlos tlO p:lr;'1gr:'lfo :mtc-rio!, pre~kc'Cr:i': ~·,; t h·:m-:\tn·: c••Lol·
poncutcs c!:ts. t:thcbs c-m_ \'l~or c1nc. _prClpl~··:lrt.•_n __ ,_...; 1::~u~·r··,:
·prc,os unit:l'Tios p:1r:1 :r.cr·,içcs· ícl~nticos;. -- - .
§ 'J.o. A T:1bclo. Gc.-:11 clc Pro:.-ços Uuit:iti,;: ft'r(~ :..::;:-:1rucnle !'t'dst::l, 110 seu l(')do ou cm Jl;'l.rtC, 0:1 ~t·t:~ttrc CJtW ;1 ··n:~jttnÚ.Ir~ ic-cOii,-,:.ntbr.

f)Ot _Port:~da

_ Art.. 4.0 •

!'-os c;(!'ntr:Jtos

~~~1_,vi:;M, u:~.,~ht:_l

tb

l'l~·:i.-:t::!'i._.

1

:;crã!i~~~~~~~l~:L~1~!~~;s ~~~c-l~~c)~~~~:L~~~~c ~~~! ·~·~0~~~~~.~~:~~:.ij1~ _
d:L-u~o

_direito

:1. rt"ajl1.st:~mc1LLO t~tr-r.:Lit\'_O.

5

·

0

Co\·:;~~ ·i.:Jc~~ p~~:~~;~toc~~~~r ~l~'~s,~l~~s;l:\·~~:~s~: ~;~:~;;~~·;{;.~~
desde que e.~tipul:ld:1s, prcvblllmtc, comliç•:ie'l: (_ic rc,·i.;,, _III•.>
;:ttos c::onvocatõrios d.ls c-onc_orrências rc~pcdh·:to;;

Art. '2.0 • Os ~en•i-:0~> c o~:r:1\ :t,c;lr;:"
dn G<J\'Crno'Fcrlr:r:ll .ser:1o p:1:::,no;,, fju:'ln·ln
§ 21' Na hipótese de dispensa de concorrências, os
instrumentos foi'mais correspondentes à adjudicação direta conseqUente poderão conter igualmente cláusulas de
revisão- de preços, desde que previamente estabelecidas

··•

11 inist~ri:1l.

deste D.<:crciD-kl, o.s preços mnlanos tle scn.::np:; ~"\:t;,~ 1:.... t••t:~
t:trcm d:'ls l:lbc-l:ls vi~ entes s-cl'iio calcnl:ulo" com b:t.:e u.-: ,- ·:nposi'iãO tb t'1lti111:\ t.'l.Ucla 1\c prrço:; :~.pro\':'ld:L e no:> l'rt· ;c:> ur:itõirips Çlçmc:ut.:-.res que (.k:\:1. po.nicip:un.

Lln cGn:plclnCiliO éesle Dccrcto-k!, \'Cj~m·t:, :~cJbnte, o: Dtc:rcto::o...~c.h :.:70, ele J.l:Z.l!IG?, ~ 1.137, de 12.9.1!i72, e o Dect""cto GO:I07,---dc:

\·R= o,90 ·x

-,-

i~7;;l;~f';;;;,:,;~;,o~:i,~,;~:~;,:~~i,~: ~~~~;%~.~;~~\:~: ~:·:,,;;~::~~:~:;

lr=!-tos, nito

11~3-:?'ST..-

J\·Comíi~5o-acver:\

<h~ tliwr~t.. ,·.r}::... ;
:1.;11•1.1•!,.~ •·11 ···.•;·

na.instrução que servirá de base à dispensa de concorrênM

ci~rt. 6~ As revisões dos preços unitãrios contratuais
ou em parte do valor global contratual serão calculadas
seguindo a Tórmuli:i seguinte:

...

· !i ...- lo

lo

§ 1,0 , Cons_klcr.:nn·s_c_.
cit1e !orem cc:\chr:Jclos. par:'!
ind\1 sÚi:l n:idonal.
·

X V

"
I

.....j.. ... •' - -

l:l!llL~m, conlr:\tf';.~
:1

!.:~.Urfc.<ç;io

(lt: . .:.~·r \'i•:•) _i u.

út 1t;dp:~ .•. ~-~~~·:.:. :d:~

Art. 99 Os c;OntratoS Cefebiados ou a celebrai- pelas
autarquias, após aprovação pelos respectivos órgãos-deliberativos, independem de registro préviO nO Tribunal
de Contas da União, ao qual serão remetidos, conjuntamente com a prestaçãO de contas, nos termos do_art. 77,
II, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Para os órgãos autárquicos ou nãO,
que ainda não possuam órgãos deliberativos, Caberá a
aprovação dos contratos ao Ministro de Estado.
Art. 10. Este Decreto-lei entrarã em vigor na data
de sua pu blic"i:tção, ievogadas as disposições em contrário, particularmente a Lei n\0 4.370, de 28-6~1964.
"'Vejam-S"e~ D~n:tos-Leis

!JI'S

1.070, de 3·12·1969 e 1.237, de 12·9-1972,

que adiante transcrevemos.

incidência somente na parte executada depois da revisão
R- é o valor do reajustamento procurado;
de preços.
lo - é o índice de preços verificados no mês de apre·
§ 51' Sem prejUízo das penalidades contratuais cor~
sentação da proposta que deu origem ao contrato;
I i - é a média aritmética dos índices mensais do
respondentes, quando haja atraso na execução da obra
por- CU.fpà dO- eirilpreiileiro. não serão reajustados os
período que deverã ser reajustadO;
preços dos serviços executados em des_acordo cOm o G.roV- é o valor contratual da obra ou dos.serviços a sençig_rama de ~xecução daquela.
rem reajustados.
§ 11' Compete ao Ministro de Estado aprovar os
§ 6o;o A posteriOr recuperação do atraso verificado,
índices a serem adotados nos contratos celebrados nos
nos termos do R~rágrafo anterior, não propiciárá a que
órgãos de adminitração direta epeJas-autarquias sob sua
se_reajust~_JS :Preç.os do~ período em que_ocorreu a mojurisdição.
ra.
§ 21' Os órgãos respolisãveis farãõ, obrigatoriamen§ 79 Os pagamentos de ràa.,iuitamentos _feitos de _
te, a medição e a classificação_das obras _ou serviços exe-acordo com a presente lei não depênderão de termos adiM
iiVos.
- - ''-.
cutados em cada período a ser reajustado, para definição
dos valores dos reajustamentos e controle d_o cronogra§ SI'_ As medições finais de obras ou' &_erviços não_soma de execução estabelecidos no contrato.
frerào reajustamentos, nelas devendo figurar, como
§ 39 Quando, no serviço contratado, a parcefa relatipreços llhitáriõs ou parciais, as médias p()nderadas veriva a materiais e equipamentõs incorporados, de proce:. ·
fiCadas nas mediçõis periódicas ou parciãis, ,déncia estrangeira, for s_uperTor a 40% do valor global
Art. 79 Excluem-se da revisão de preço as parcelas
inicial, o cálculo de reajusta_m_erito SC:rã"Jeito pela mesma
correspondentes à indenização de materiais fornecidos
fórmula, adotando-se, porém, os índíCe.s corresPondenpelo contratado e aplicados na ~bra, cujos custos tê-,
tes aprovados de acordo com o§ 1~> do presel(lte a:r~i.s.?·
nham sido referidos
no documento
oficial- relatívo à
-- § 4\' Quando se tratar de êontrato de "Mão-de-compra.Obra" na execução de _obras ou serviços, só serão permiArt. 89 Os contratos já vigente$, regidos pela Lei n9
tidos reajustamentos quarido ocorrer ônus decorrentes
4.3-70, de 28-7-1964, ou suscetíveis de serem nela enqua~
de ato do Estado, prinCipalmente modificação Salarial,
considerando-se como índice os salãrios mínimos e en~
- di'ados~ passarão a-- ter, mediante adiTamento, os seus
C,!rgos sociais iniciais- e atu-ais da região, _e incorrendo a
pre_ços ~ajustados de acordo com a presente lei.

RELATÓRIO FINAL
EDITAL
03!/35 - CPLM-C
Serviços de:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA
.
LOTE N• 06
Extensão Prevista:
327,5 km.
Extensão Executação:
168,2 km.
F.irma"Construtora:Triunfo Construtora Üda
CúC. N• 77.955.532/0002·98
.End. Av. ú-uânabara N~> 1.195, P.V
Início das obras: 13-9:85.
Retirada dos equipamentos: 7~11~85
Lote n9 06
Município: Ji-Paraná
.
Eng~' Fiscal: FrancisCo -_Eduardo Spotti Varella
INTRODUÇÃO
O presente Relatório se destina a fornecer uma des~
crição_ tanto dos locãis que foram beneficiados como dos_
serviços executados pela Construtora. Nestes locais, e
ainda dos locais- onóe ·não foi feito benfeitorias e suas
respectivas justificativas.
. Este Relatório visa mostra; uma posição fixa que de-·Vemos entender como uma foto que é verdadeira para
a{tuele momento e pensando assim ê que d~cidimos por
fâr_tà ilustração em fotoS:
O espaço de tempo que tentamos retratar de forma estática neste Relatório se limita entre o início das obras e
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a retirada dos equipamentos por parte da firma Construtora. Vale a pena lembrar que as condições natunds e
mesmo o uso indevido por parte dos carilin1iões de tora
formam parte de um processo dinâmico e, nesta época
do ano, acelerado de depreciação destas estradas.
A seguir descrevemos Jínha por l.inha contendo em
cada uma os seguintes íiem:
IQ

Identificação

211
39

Posição Inicial
Serviços
--

~

49 Posição Fin<J.!
59 Ilustração
Para nos dar maior noção das copdições climâtlcas,
trazemos uma esplanaçào sobre o estado pluviométrico e
de humidccimento do solo com uma ficha de controle
pluviométrico, para ilustiação, feita durante os dias qt..if: este trabalho abrange e para findar este trabalho toi feita
uma outra esplanação sobre o compOrtamentO (se as:sim
podemos chamar) da Construtora que ora finda ostrabalhos.
- Identificação
Linhas 204, 205, 205, 207, 208 e 209
Projeto Ouro Preto
Extensão Prevista: 66Km
Extensão Executada: O Km
5.2-:...... Posição Iniciar
Estas entradas apresentam boa conservação e cascalhamcnto onde existem, mas onde foi solicitado pela Prefeitura as estradas não foram sequei implãiltadas e no
caso da Linha 206 esta sendo aberta sem qualquer técnica o que torna a estrada intransitável para ônibus e caminhões mesma em épocas secas por seu'traçado de rampas
ingrcmes confõriiie mostra as fotos ilustrativas.
Serviços
Nada foi feü_o __
5.4- Posição Final
Mesmo que posição íriiCial
5.5- Ilustrações
Foto I e 2 - Linhas 206
Foto 3 - Linha 207
Foto 4 - Linha 208
Foto 5 -:- Linha 209

5~3-

cutiu negativãínente na qualidade dos mesmos de duas
fõrmas como descrevemos a seguir:
f<?) Diretamente: Estragando a plataforma antes que
esta última atingisSe uma compactação sufictente para a
passagem de veículos sem danos à pista.
2'?) Indiretan_u.~nte: Atra~ês do baixo reridimento que os
· oPeradores de equipamentos pesados tinham nestes dias
de chuva e que, pre.~sionados pela idéfa de que quem não
produz é retirado do quadro da firma em que trabalha,
procuravam compensar nos dias subseqUentes realizan-do serviços de má qualidade.
Devido a t:!Stes problemas que se agravavam a cada
dia, conforme podemos ver no c_ontrole pluviométrico a
seguir, achamos por bem tolerar a retirada dos equipamentos por· parte da finna.

_ I4ef_lti1iCüÇào ·
Travessão da Cidade de Ji-Paraná até a Linha 128
Extensão Prevista: lO km
Extensão Executada: O km
9.2.~ Posição inicial
.Srfo di caracterfs_tica arenoso coni ma.nchas dç âriila.
Nos sete priineiros quilómetros o leito já está reconforrfiado e com cerca de 7 metros de seção transversal necessiTando de cascalhamento em apenas 20% de sua exten-s-ãõ-'e'-n-os-três últimos quilómetros se faz necessário serviços de tratar esteira para recuperação da pista.
-Área de domínio de 10 metros em média.
9.3 - Serviços
-Nada foi feito._
9.4 - Posição Fimli
Mesma que inicial.
· Identificação
Estrada __ do km-5 e estrada do It::Jpirema
Extensão Prevista: 14 km
Extensão Executada: O km
Trecho erifre Cidade- e Linha 13~>
17.2.- Posição inicial
No caso da estrada do km _5, Oão eXiste a estrada e no
caso de Itapirema não se resume aos trabalhos de manutenção preventiva e rotineira para o qual a firma estava
contratada.
- 17.]__ - Serviços
Não foram feitos.
17.4- Posição final
Mesmo que iniciaL

CONSTRUTORA
Equipamentos colocados na obra:
I Pá Carregadeira
2 Motoniveladora
3 Tratcir Esteira
4 C_a_minhõe;- Basculantes
I Caminhão Carroceria
2_ Carros Utilitários
A firma, enquanto esteve nos serviços deu total cobertura às neCessidades do fiscal bem como procurou corresponder às expectativas deste no que se refere à qualidade dos serviços, deixando a desejar somente nos casos
citados nas descrições dos serviços.
Notou-se, também, que o rendimento da firma e a
qualidade dos serviços variavam de acordo como se dizia
estar a situação do pagamento da mesma, e isto foi preJudíCúlrà fíi'ma que por vezes não se esfoi'Çou em solucionar problemas aparentemente fáceis para ela (como
no caso da Hnh_a 139) por Pensar não ter a compensação
financeira esperada pelo global dos serviços.

ESTADO PLUVIOMÉTRICO
Como-tivemos a oportunidade de notar ~m algum~s
das descrições de Linhas feitas anteriormente, as chuvas
vieram atrapal~ar o andamento dos serviços e isto reper-

{</.,--:_.

GoVl:·rU>~O

l>O

}.~,r illiO lJl: ·uo:~PONrr~-

~~il*~~~flEf,;"'~;T;~é~<;r;c'~ ·;~~:,,:·: :/{~;,;
i

.'í1

-

... _ . _

-.J
_,.r.,o_

Rogogem de Rondônia !. DER- RO, usilndo das atribuiçõe>s legais qut!- lhe conicrc
0

Decreto K.o 02Ó/DP. de 31 _de dezembro de H?Sl c Decreto de

106.
7.4 - Posição Final
A mesma que iniciii.l.
-7.5- Ilustrações
Fõto I - Linha 102
Foto 2- Linha 85

21 de março-

-de 1983, a traves dn p:escnte autoriza a Ei'nprc::a~-·TRIOlf.FQ ...coNST?..:J'I'oR:.. ·-LT!ih':""

-------·---,-----,-,--,----·CA

G.

~~ · N.o.:_?-1·,·955;.532/0032-S&·---

com se à e
a dar inicio_ ?ÕS serviç-os referentes ao

contratO- n._o _:-2--li ~~~ SS-;;:·PG~·-----~

cujo objeto é,; -SE-M"-l'-ÇOS--D~~~..-G--B.Gm~G'N:-miV~~-:?7"~.,..: 1

NA-S

.

-

.

..

.

.

.

.

\

pmy:rz'h$ \Y_If!TN? ":"'S )""- RI,;T071T~~0-.M,ON.L.C~.:W-DZ-.:T.I~l?~"'"'t

-n:.,Y...SD._l.C;:: E C!>r'Q~T.

-orpc-TbT.'"ri

l::OH ]?:Xt;"l=-o.zs;'i~::-s:_~~ 9 (72, OT~;;,.

Identificação
Linha ro2 e 98
Pie. Riachuelo
Início nã Linha 128
Extensão Prevista: 38 Km
Extensão Executada: O Km
7.2-Posiçào Inicial
S-erviços nec_essârios são os mesmos prevístos no _Eàital, com poucos pontos críticos.
=
_
~
7.3 -=--ServíçQs_
Não foram exOCU.fiidos por falta de condições uma vez
q-ue·a--cn:uvajâ havia preju.dicado os trabaihos na iinha

f _ <-~i~

O Dirctor Geral ~o Dcpartnmcnlo( de E~trad~s de

Identificação
Linha 106
Pie Riachuelo
Início na Linha 128
Extensão Prevista: 12,5 Km
Extensão Executada: 1,3 Km
6.2 .:...._ Posição Jniciãl
Solo de característíca sHte argiloso. Leito entre 4 e_5 m
de seçào em uma área de .domínio de 10 metros.
Serviços fáceis- de fazer não sendo ·necessáflO _usO -de
equipamentos como tratares a não ser para fazei cascalho.
Se faz necessário-Cascalhar pelo menos 40% da estrada.
6.3- Serviços
__
Foi patrolada e s_ó nos primeíros qriilômetros sendo
que no término da execuçã-o, a um quilómetro do início,
foi tirada a foto abaixo.
Serviços prejudicados pela chuva
6.4-- Posição Final
Melhorou_ no primeiro Q.urlômitrO e piõrou O.os demais em que foi trabalhada.
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.li-P.n1•:ma Lute Oú, PJ'esi ch•_•.!J.s-

t-tédici Lot._e 07, Cnconl__ J:..Ql.ç_JLS_ __

SERVlÇO(S) : ~~-t!.:..B_ot.i.: 1ti..l:..·J-

e Pr"cvcntivn.
f'IRJ.1A

EX ~C\i'l'UI~A

tn ..L"f,dil<---"-"•·"·
Aos_aa___ tU""' tio
ano 'du Ilum mil nuvL~ccnt.os

!!

o_i.t.(~UL&l ~ '_

Est.rndns' de Rodal,';;;em d.e Rondônia. -

fil::t,

-·

11·· . l~S.:t•t=l•·ld

·'''

11

Cinco___ 11_ ~~~-1'"'" :uu• nt"

DER/R O.

t•ept't!~t·nt .ado

ai··

I"~ los ·~u;..•·

nheiros : Antônio c'larcl. Roz~o Pinto, José. L_np:VJ!.!!i.Ll:t!.!.Êti,.J.. .. Ld..iÍ~J.!.ll._
-veira Veiga, Almir dns Chagas Silva e
c:onforrne Port.a:ria n2~ d~

JoJ•ge }.11lz eh~ hJm!lJ.lln.:-----

05/09/81 , e~pc<_l_ida

JH~:n

I:it•t.•l.ot•

<:r•'

rãl. e a fix•ma : . Construtora Triunfo Vtda

CCC

n•

7.7-955·532/0002-98

scdi.nda à

Av. Guanabar~ n9
llõt

1_-1-9?-:--

c~UJ_l~Ii \,~o.

<l~:

Emprei t.cira ~ representada por : Eduardo Ba.rb,-,o"'s"'~'-"J"',;'-'-n~i,,o<!r:__ _ _ _ __

de ~1anut4 Rodov...iária Rotineira e _Preventiva
- - - - - - - - - - - - - - - - · eont as

:-;cbuiut,;s

t"õii";_H·I.t·t·i....,l

iC"as

quantidades4
Trecho :
Exl.entsão
Scrviçot-:;

-J:i.-Parana 1 Presidente Néd.ici, Caco~ü

~w=":::.=·~·'---------------------------Hanut~

RodoY.i.~~ri.a· Rot:i.ncira e Preventiva.

147 7

l47&

Qua\:ta.-feiia 2&

Maiodol986

Tendo os rcorescntant:.cs

tarias

d;~.s

JHtf't.cs sib,rw-

~~.J'ltô~tte~..voR~nt'ÇOli'r'..O~"l=:'õ~es17Ef~.n~t:i~?f1l-m~.é~u

~v.J'ls.:q:,.~~:nltl'p.r_<;:i.-=t;ej,.~-' 'a"?"..eõliteneõ"~ d~~nf$:=i\~ii"a3~es
~s·, normas t.é-crlicas em v:i&or,

instruç;C5es

e planos

~,

forncc:idos

pelo DER/RO para s:!!:rviços dessa nat.urezaiar:hando-sc conc!ufdos os

1'C

pJ:"esentant.es do DER/R O acima menci onãdos ;--fizeram o seu rcccbimcnt.o'
em nome _do DiJ•et:.or Gei-al rlo DER/RO, cessani;Jo ncsL;, úal.a • .r•
.bilida.de da Empreit;.eira, respeitando o disposto

J"cst)OJI.5=·•-

no- ArLibo N9

1. 245

do CÓdir:.o Civi.l B'rz.sileiro.

Para firmeza do· presenLc in:trumcnto;
part.es

mc~ncionad.as,

por seus representantes, firmam.

eeUiment.o -Definitivo:: juntamente com as duas

e~t-~ T~_rrno

t.~st.cmunhas

. de

Dezembro

as•
de

R<~

abaixo •

de_ !98_5_ _ "

TESl'CNUNI:A ' - - - , - - - - - -

"~11\fll\1{1\ '
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CONSTRUTORA TRIUh!í-0 LTDA.
J"cri-o_pl~!lO~~m -

l'uvimcnloçüo -

··~-.. ·-· .... ?7//r>J.

Topogrofi'o

~

8J~7+]
)--··

D E C L _A R A Ç h.O

~.·

CD~

TiuuN:Fo_ L'!Dli.., p.:ssoã juri-dica de

direi_~

to privado, can. sede na cidade de Cuial::á, Estado de _Mato Crasso, à estrZ~.ea
Velha da Guia
n~;~

n9

L 501 - Bairro_ Ril:::ei;ão do Lipa ~ inscrita riO CGC.l'!F- sob

77.955.532/0001-07 ,._ Dn.:;I..AfiA., expressarrente

que

o
visitou_- õs loCais ôos '

serviços··~ Ji;l_da.~ste que prejUdique o·bcm an_darrento,_de __ sua ~xecução.
Por ser a

e>."Pre_s_s_~o

da veràa,de

~

para que surt..a

os

efeitos legais, firma a presente.

r

1

l
,-.

1479

~
10
c

ã
~

õl'
}>l
__

.. ·.n.-.;:-..-•.: .••

._~-

····~·-

........ .

MEDIÇÃO

DEPilhTh~tE.~TO CE_EsTn_ADJ\_S DE R_OOI\GE.M

RodQ't'IQ~ S.cry:._d<.:!_~~nnu~_eJ}(j~P_Z..Q.4ov.Ro!ineire.f
Pr".!·l~ntiva.

r

~

CONTRAT"~T-E:

'Iriun.fo Construtorn Ltda.

RESUMO

~

Treeho: __ -----~~unic:t.pio_de.l'r.esidenf.~_!1edio:t.

Med1çõo:_l~..__ Hediçã'o__P.~t;.Çi:.!l•ll~-----lnie1o dos srrvi,:os:_29/.QB/851_ _ _ _ _ __

',!1'

CONTRATO

,,

Servieos. 'Jllt~cutodos de :_~3:/..Q~/-ª.$.
OIS Cnllo\ lfU C 1\0

-

U11lcleft

0Vftll!ldGdll

_v.L

te_7

__

Proco,so:

er I

Cri

__zt6.• A64 .•.op_o_

--216...464-00,

1 - 1 - - - -I

Oh• r~,:~... ,

-------

_nlor__ ,to~t~~-~-~_}to.<P-~iio.J.'.•rc!J!_l_.__ ___

1---·------

ª

Touh. Ptrc.leh

Cw'h ro,clol

Cri

I

E2'P.c~_~o_d_~s~rvi~~'L'!o Hobill:E!5~~___ _

:r_etet:.entr :-.o_ e_~n~rn.t9_1)!_~49[ª5=R9~_L

ª

Pn,co

(

Nvrwo •...J4.9[85:~~&.
,A,.Inotvro:~08}J.5<-----------

I

---------

I

~

l

'

'1------

..

1=_···"
t=-- ·-·
l -----

---------·
__________

1-f--1

-- _____ ,,_

1-1

r

'i,._.:... ...__j

I

.

P''
"

'iii

?Jl:tl
--~

~

s

~~~~·
.-~:?

·---

.-·· ---·-···-···-- ______ J-----·- ··-----------, 61~
--·--

\-

-~....

1

'

!1

l~;or!::~ 0 li:~uido a ~ooor em =er~.:116.. .464 •.000(Duzcntos, ..o._de;.es~c:lo._rni~J.~~ '-~ quotr.oc.cntor:__o_s_cê~--pt -~_quntX:OJ.lil_c~::-~ir:_oR.~~
_iorto_~·eL'lo ,__22._de_Ar..oRto___ ~e 19_~_5_ A c"mi~,nCI ______
-----~~-I...,.:_J-~)
_j~.._]_ __ ____ _
--·--· 1.1
v.-.-1 · V
t
-:ng. Clv!l J r.tl ~.:~,,""'r·., r•,.,,..
,~.~--T~~n ~ nrjt f) rir ,Ur-1..
• ·--· ·:r·~r'r. r_,.,_',,of:Olvl&~•. ~~~.:.!;,:·~.t·:~,~~~·~·-'•l'
,; t:... r-~~U~ :-::~__
f··~ j ·. ~-· ·.•
4

.L.. -·- ··--··-··.

i'

-

~

"'5'
fi''
~:
00

"'

~

o

R~

"'

t tP-ÁRTAME.Htt)"Ut,~t.~HKAUA~ U~ tWUI-\"'-C.M

4

P.:~d.ovlo:

CONTRA'l'ANTE:

serv:. de Hanutenção Rodov. Rot. e
Preventiva
H\!ni..ç,Í.pjJ;'! -de Pres

Tro:ho:

Médicl...,...

Mediçõo: !l.ediç~~

Numero ,

l::ieio dos Servi~os:._:;;2=.9!../,_0,_8/,_Be,5::,__ _ _ _ __
Scrvieos.

euculodo~

da :_Q_1/09_/_~5__ i3

CONTRll TO

12/12/85

OlSCRIW.IHA;CÃO

10.3.1 do Edital n9 03J/CPLMO

- S2~viços do. Mbilização 20\
-Valer desta Hedição Final

1

45,7

\

Proco~~o

:
Tate:ii_P.r;ie:h

tj

ObtUu~t'-41

<•I

~

I

, 6,520. 000

I

{

<•I

<•I

I

dei
km

22/08/85-PGE.

249/85-PGE

A"inatura:_,:2:.;6'-'/_,0:.;8'-'/-"8'-'5'------------

C111tt Pu;\•1

Pn,u

D11CI~tt'li'l"'':..,

U•lhb

- Execução dos Serviços conforme item

I

CONS'II\U!OI\1\ 'I!\lUNrO J..TD!\.

c: . ,.

R E - i.l .•1 O

_297. 904.000

1·216·;464.000
I

8

!

~

81.500.000

f}l

"'o

r:_;-·

1

;
t"'

-· .....

~

t-

I;

I

~:::'
i\ 1

z

""~~
o

~

-~..~-,,.~_

~·-":

------ - - ?:::-':.~ Ve1"r:':l

20

6o

Dezembro

1~1

-- - ----1

I

LZJ)_

I

~,
:I

j

!

d:t \9_]5_

---

--··-.

-··

I
.,

l>l

:;

~
,o

:;;

;::.

~.;

"'
~-

I>!

.•• , • , , .Ul:, i iü"lU 'KV.LiLr•·lnn·~- • .,;,,_,,, ·.. ~'1'1"

F.:ooviAl. .!?~f.':.·. c;t~ .J-J.~nu~ :.f:to~: R:P.t.~ ,,Ç',·, ?.r.eventiv a

"l'~!:CHO;, ~.t~J!.~~~-P.?-9.. ~~-. kr-.7~~deJ1~~, .~t.~~Çi
~Ç'_t;;:~.l..~l~5.H~a.• ,.~!:;.~f!f.t?-~.. ~.tf\?..

:.~N":"RATO

.

... J.-A

I
·,

c•..,, P"CPOSTA
"'
:

UUMrlin: ••• ~A9/.~5;-;T;iHE

ASSIJoõ.;..TJJRA:.~P./..0~/.~5. .... , ....

f'~q(~SSO: -~.cf:.~-~.',":",.~9\>.~ ..
1
..,22 /05/BS
. -·- .. ~·~': ~ ',"."... .., ,• ... .

I
I

DISCRI:.!I>!C!O

•·

TE~ •• te

MEDIÇÃO
DE
REAJUST AME~lTO

C':\:TR<\1'ANTE:

P-.IODO DE

EXECUÇ~O

MEDIC!OEHREFERtlt,ll

n.e -

---- ··-·

.

- -:

.o .. ,,, ... t •. ;:~.

___ .

...........

-,------' -

---~-------l

·--------··---·

I

--·---- ---------,----·-·-----···-·
--- -··--·--··-··-··- ·----·-·--·-·-··---··r·-·---·-·

.

1<1..,.

1(1,. (t~+·9JI.1J:l/~O lo

j'-1' _
rmi

tEVISil""

' . /.......5
........... ,

I

•

··'•••.•

OSHH J.~f:~

&EViSH

~~

----·
---·
_
- ·-· - :- :- --·· --------

:...

_,_____
.:::=_,,_. ._,.__

~PUl-O de 2:!/qS/SS Lot~___!!.!---1-·---·----j

. Kt--.

, ............. Kt ...-

_::;,O>• •.Q;L/09/~5 .J Jo2/.f.Z/~~••.•.•.••• : •••

I MEDIC!C !IlHO::; I

~os

"""\

"·t' ._li,9' 6

ht- .......·,,.,., .. n,o-

_r_~~~:.f_sÓrj._!_ ?e. _!{e ~j.tu~t_am~n~~---· ""--~---······.,_......... ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
Serviços conforme item
lõ. 3 .1. do Ecü tal nº 0_~![ __ ...... ~-------~-=

~i=-----==~

~.37. ,,:}., ,,,,

== ............

,REFEREN~IA ••• f.• •.•..• Mbli;.lo ;=.:•· 3•..="".
zn ."J5)S$ ~ 12(lz($:S
(ll.o
:::... ~~ Jl.AOO~ .. ~. ;.-.~ . • • .. • . • • .• • .. • ·... .. • • • .... • •
-

l---,~-..l:.?_:._-_r_e-_fe-_0 e-_~!-!'-~.-~!e-d~-S~-.o.. _-_:·___,.._

._~_::_;:~~~~_:l_t_:a!o -~S:~4_~L--

t-

'PAV, • - to

1I

-~

j'

~~~-===-

_----

1

~~~:~ ~':~"
-

I

,!2

>·

I::<I

;Õ'
t:l·

o

'8
~:>o

--- s--_ I
····-··-··--··---·----1-B.
!--------··--······---·-·-

_j_ . . _ ....... "·-··-·"-"""'"~-- __

~---

·--·---..-....-.......... __

"

,,

----~~

-- -----------······---· -·-- - - - - - --;\ i:

.:::

T\~
.:-!?~?.7.-\ A Fi\!5S~'iB r:n:::HÇ.:3.0 DE REAJUSTAMENTO Eht:. Çt$ ••4Z ...7, 3\).. 35Q ..(. \'Lnt.e. !!.. dPiS;.Ail.~)#s, .. se.teç.co;t,os,\e. ~r.inti\..!';!Lt. t;-c:~~:r: ~:.:: ...

I ) .\l

i)c;:c;::h:-~
l.QSS
\
.
_einqu:~:}.r~t;'t.::~~f05) •
\j!l
.. , . . . . . . . . . _, ... , ...... _....•. , d• ..... , ........... 1\ CO,!ISS.~O~;:;;?.:{";'_:---:::;.)., ~::~~.: ·}. ·;: •.. •••• , .... ~h·

t.rt. -~~· , ·:·~~~~-~~~~-:~ :~,~,
1
•

f~

t~

~

.5

·-'

;~---·-

; :::-~.~- ·: ~;,·;" :~r

t"

1il

1

--·1\~

-----·----

-~

~ ...J

. ______ ,. ..

~-----~
-t--·---··------1------·-~--- ç \ \ '

-=-~~::·.~~\~:~~. c·:~~l__r.:~:·.~--~:'~:

1

i

-------11

-

~

,,,

l

,.

I·

s::
ã·
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.

I

-

1./E

1'lmCH0

I. L

-

I) esmoi t.:uJJcnt.o

-

1-.:<~CQn l'onua •?i(1 da

·-·

z. 1

í

Pl:at~;Jfcu~m~J

1'REC!l0. L/E

-

2.2 -

m

.?

25 soo

S-725

!"

oo·o

·ni

6. 370

m

3

( Bo/-n Dent..ro)

Tntplant.ar,ão

Sem i

K•t- 12.00

R0-3B3

1.2

- L/09

2

L/09

RODA;_qt:.t.

K>f s,_5o

3,5 km
21.

Dcsnw t.amc:nto
Reco.mposi~;;o d:r. Plat.afopnn

2

3

•(not.a Dentro)
3 -

~rccho

TRA \'LSSÃO B- 9

J,l -

L/oS .-

L/09

Dc~smat.;unc:nto

17. soo ·m

3.2- RcColllpnsiç?,o d;1 Plat.afor•ma

(bota Dcnt.Po)

4 -

LIN::JI 08

1 RECUO L/E

Scmi 1znplanta;ão _( 1

m

3

5 km

Desma t.:r.mento

4 2 -

l-.. 125

2

K>1 13, oo.

A

R~compoSi,;,:ão da

26.000 m

2

Pl~tt..'lforma

(_Bot..n Dcnt.~o)

5 -

L/07

TRJ;CIJO

L/E

Kft 16

Sc.:mi Implanl.i!..;Z"o

5 .] -

lll:.~JII:J

t:untmto

S. '2,-- in1cctr.tJ)6sl-.;;;o d-;,

51.600
l'f;tL~tror•u••

"'

2

(Ut~L;t lh:Hl1·o)

·(• -

1/CJ O

TREC!lO RIO HACIJ,\])0

A

SP:H! 'HtPLA)-:1 AÇÃÕ _J ,-00 l~m

(\ .1 .... Desma.tamcnto
Rccomposi:;âo d:1 Plnt.u!c.J~m;a

(Bot.a Uc.:utro)

7 -

L/200

!m>JI

TREC!lO L/E
lHP LA~TAÇÃO
4, 5 K~t

K~l 9

22,500

7. 2

-

r~ecomposic; do da PJ ata for•n;1

Ô-750

(oOt.a be::nt.ro)_

JS - L/I~'l'~R'IF.DÚRIA

SEHI .,UlPLA~1'AÇÃO

TRECHO L/E

.?
'"

Kff lO

-S,O i<'in

So1 -

D~smr, tWIH.mto -_

8. 2 -

R~composl.-~âO -da Plat.aformó\

(Bota Dent.rt?)

.25. ooo- m 2

s. 7.50

!

~· ~r

r, '

:' ~--:I --· - -- . .

J)f.:I 1AitTAMENTO _UE t:STilAlJAS,

m

3

3

::;:>_,,

L..::>
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9 -

LINHA CEDAO

RIO S.· P!';lll;O

TRECHO L/ClO
~.' 8 lQ.J

SE?-ll I~1P~ANTAÇÃO

29.000 m

9 1

Desmatamcnto

9.2

Re_composiç.ü.-o da Plataforma
( D.ot.a D~.:ntro)

~O -

RAMAL DO f~! 17

SEm

THECIIO BR-364 -

U!PLAN'XAÇAO

10.1 -

i./1~8

K~l

2, 5

1s.o6'o m2

D~sm~tamcnto

3-750

10.2 - .. Recomposição da Plat.aforma
Ç_not..a Dentro)
TRECHO
L/128
St·:,r.,jl IJ.tPtANTAÇÃÓ 4,0 km

24.000 m

Dt!sn~<Ú.amcnt.o
Rr..:composi:~'ão

11..2

m

3

Kl-1 12,$0

11 - 1./110

11.1 -

2

2

d;i Pl:LL,•LfOl'IILa

(llot.o• ücntJ"o)
12 -

RAHAL DO' KH '20
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RELAT0RIO DE INSPEÇÃ:O ESPECIAL,
REALIZADA NO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS bE RODAGEM - D.E.R/RO
Município de Jí-Paranã e Guajarâ-Mirim
Portaria-: N~' 013/TCER-86. de 28-1-86
Período:. 2 a 7-2-8_(5 e 16 a 21-Z--86
Comissão: Luiz Goriles da Silva filho - .J>res(dente
José Ribamar Adri~no da Silva- Membro
Jair Dand__oline Pcssetti - Membro
Flávio Barbosa da Matta- Membro (Engenheiro)
Munictp"ios de Presidente Médici e Cacoal
Portaria: N~" 042/TCER-86, de 6-3-86
Período: 19 a 28-4-86 _ _ __ _
Comissão: Luiz Gomes da Silva Filho - Presidente
Jair Dartdoline Pessetti - Membro
Flávio Barbosa da Matta- Membro (Engenheiro)
Luiz carias Fernandes - Membro (Engenheiro)

"Outrossim, informamos que revendo o nosso
arquivo de licitações realizadas, não nos deparamos
em momento algum com qualquer publicação que
seja_que diga respeito ã tomada de pr~ços em tela" ...
Veríficando o arquivo de Diãiios Oficiais deste Tribunal, constatamos a veracidade da informação, uma vez
que o Edital n9 030/CPLM~O, foi publicado no D.O.E.l11' 381, de 14-8~&:5. ITs. 36 e o Edital de n~> 032/CPLM-0,
:C .foi publicado no D.O.E 886 de 21-8-85, fls 37, não havendo nenhuma publicação no i!ltervalo entre uma e ou_tra, o que evidencia que o Edital n~" 031/CPLM~O fugiu
·ao requéSito da publicidade e a licitação foi realizada ao
arrepio da Lei, ferindo, inclusive, o princípiO da isonomia.

Desenvolvimento

J - MUnicípio de Guajarã-Miriril- --Lote 14
1.1 - Da Licitação
1.2- Do Contrato
1.3 - Da Liquidação
J .4-- Do Pagamento
1.5 -- Do Relatório Técnico
2-Município:de Jí-Paraná- Lote 06
2.1 - Da Licitação
2.2- Do Contrato
2.3 - Da Liquidação
2.4- Do Pagamento
2.5- Do Relatório Técnico
3 -MunicíPio--de Presidente Médid - Lote 07
3.1 - Da Licitação
3.2- Do Contrato
3.3- Da Liquidação
3.4- Do Pagamento
3.5- Do- Relatório Técnico
4- Município de Cacoal - Lote 08
4.1 -Da Licitação
4.2- Do Contrato
4.3 - Da Liquidação
4.4- Do Pagamento
4.5_- Do Relatório Técnico

que se refere ao pedi~o de publicação, aludido no
"OrrciÓ nl' 008/CL0-86, às fls. 35, presume-se que seja
apenas uma minuta de Oficio, Uma vez que -não consta
n_umeração nem assinatura do signãtárici. (Fls. 38).
O jUlgamentO da: "LicitaçãO -erri pauta se d-eu às 9:00 horaS do dia 22 de agosto de 1985.
Segundo a Ata da 219~ reunião dll: Comissão Per_malleflte de Licitação de Materiais e Obras, Fls. 39 e 40 o
-LOte n" 14, concernente ao_ Município de GuajaráMirfm, foi considerado CoinO Licitação deserta posto
___ que a este não acudiram interessados.
--Em decorrênc"ia deste fato e com base no pareeer favo-rável da PrOcuradoria Geral do Estado, fls. 41 e 42, fOí
e_laboraçJo Contrato com a Vértice Engenharia Ltda, cujos comentários teceremos a seguir.
.

1.2 - Do Contrato
0-corltrato j'\1" 302/85-PGE, fls. 43 a 50, foi celebra~o
entre a Estado de_ Rondônia !; a Vértice Engenhana
Ltda, em IOde outubro de 1985. com amparo no Capítulo III do Decreto Estadual n~' 1.394 de 4-8~83.
~- O ~hjetõ dO presente Contrato é a execução de se~iços
e-manutenção rodoviária rotineira e preventiva nas ro~
devias vicfriais" rurais, localizadaS no município de Guajará M iriirl, correspondente ao Lote 14, com exten~ãO total de 185 km, e pre_ço global_ de Cr$ 1.202.790.000 (I:fum
bilhão, duzentoS e dois milhões, setecentos e noventa mil
cruzeiros).

Ill - Conclusão
1- Introdução
O presente trabalho teve a sua origem a partir do requerimento apresentado peloConselheiro_Or._Hélio Máximo Pereira, fls. 001 e 002, solicitando inspeção documental e operacional nas obras objeto do Edital de Licitação por Tomada de Preços nl" 031/CPLMO, (fls. 005 e
032), executadas pelo D.E.R-RO.
_ _
A solicitação supra meiicionada ensejou o despacho
do Presidente em exercício, Conselheiro Bader Massud_
Jorge, determinando Inspeção Especial com base no artigo 5 t, §]I' do Regimento Interno do Tribunal de Conta.s.
A inspeção foi realizada em cumprimento a Portana
n<:> 013/TCER-86, de 28-1-86, às fls. OOJ e Portaria n9

042/TCER-86, de 6-3-86, às fls. 004.
-Preliminarmente foram inspecíoriadas as obras executadas nos municípios de Guajar!t.-Mirim, Jí-Paraná, Presidente Médici e Cacoal, cujos resultados estão meticulosamente descritos no relatório a seguir, bem como nos
anexos que o integram.
II - Desenvolvimento
I. Município de Guajará-Mirim LI - Da Licitação

Diz textualmente a Lei Federal
tigo 60:

As despesas decorrentes do contrato ocorreram por
conta da seguinte programação:
-Cr$ 240.558.000- Atividade do Departamento de
Estradas de RodagemjRO - Z6.0f.l6.83.53I.I.022 Elemento de Despesa 4.1.1.0, conforme Nota de Empe-nho n' 0716/DER/RO, de 30-9~85, fls. 51.
- .;;_,.O valor restante, na quantia de Cr$ 962.232.000, estã sem verba prevista em qualquer programação,
alegando-se, no parágrafo único da clãusula sexta, ns.
45, que esta importância Será empeilbada oportunam~n
te- com fundos prove-nientes ôe dotação extraaçarfien-tária. Para este procedimento alega-se como justificativa
despacho da Procuradoria cuja cópia jUntamos às fls. 50
A.
Ao n-osso ver~ tal comportamento fere as normas do
Direito Financeiro e se constitue uma anomalia _administrativa.

n~" 4.320/64,

em seu ar-

Atentamos para os abalizados comentários, dos mes~
tres J. Teixeira, MachadoJr. e Hera! da da Costa Reis, na
16~ edição da Lei n9 4.320- IBAM, a página 120:
"Pelo conceito da Lei n• 4.320, não há empenho
a posterior!. Empenho depois de realizada a despesa
é bUrla e sujeita a crime de resposabilidade".
Ratificam, ainda. os mesmos mestres à página 124; da
citada obra:
"Nos casos em que as despesas resultem de contratos. acordos, con9'ênios, são obrigatórias a emissão da "nota de empenho" e a sua entrega ao contratante do Estado, a fim de que o mesmo tome conhecimento da reserva feita em seu favor, e que lhe
será pago, observadas as condições impostas por
esta lei''.
No caso im epígni(e, observa-se que a Nota de Empenho n~" 1.935/SEPLAN, fls. 52 foi emitida em 19-12-85. e
o recebimento daobra.seprocedeuem 20"-12-85, segundo
Termo de Recebimento definitivO às fls. 53 e 54
caracterizando-se dessa forma a efetiva realização da
despesa sem prévio empenho como determina_ a Lei.
A legíslação estadual, através do becreto n~" 1.394 de
4-8-83, em seu artigo 44, inciso V, também acode em deíesa da gestãO do dinheiro público, assim se expressando:
- "Artígo 44- São Cláusulas necessárias em todo
contrato, as que estabeleçam;

·· ·--y ::...·ó·~~I:;r~~-~~~r~~~~ ~~~~·~t~~d~; ;~-d~·p;_
sas••.
Alude, t~bém,_ o Edital nl' 031/CPLM-0 quanto a
necessária anterioridade do empenho, no item 14.1 às Os.

27.

...

Segundo se depreende do criterioso relatório técnico ·
do Engenheiro Flávio Barbosa da Matta, deste Tribunal,
no item 1.5, adiante, o objeto do contrato descrito na
Cláusula segunda, às fls. 43~ não foi cumprido em sua totalidade;- o que Coinpromete Sobremaneira o pagamento
··integr-al do_ valor contratual.
1.3- Da Liquid3çã0
A liquidação das despesas foram efetuadas através de
Folhas de Medições, fls. 55 e 56, apresentadas no ínicio e
no final da obra, enl flagrante desacordo com o que estabelece-o item 10.1 do Edital em apreço, às tls. 24.
1.4 -Do Pagam ente
Os serviçOs contratados com a Vértice Engenharia
Ltda. para execução de obras no Município deGuajarãMirim, foram pagos integralmente, como se observa nas
Notas Financeiras às fls 57 a 59, perfazendo o total de
Cr$ 1.202.789.895,00 (Hum bilhão, duzentos e dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco cruzeiros).
O valor acima especificado foi pago através do BE~
RON, co_nfor_me demoru;tração no qu~dro a seguir.

lote 14

As obras a serem executadas no Munlc:ipío de
Guajarã-Mirim foram objeto_de pcitaçà() por Tomada
de Preços, Edital n<:> 031/CPLMO, às Os. 005 a 0_32, j:Ujas_
discriminaç-ões estão coiltidaS-nô Lo_~ 14, as fls. 016 e
017, perfazendo um total de 185 km de recuperação em
Rodovias Vicinais Rurais. __
~- Quanto a publicação do Edital em_ apreço, observamos que não foram obedecidos os ditameS legais previs- _
tos no artigo 129 do Decreto-Lei Federal n~" 200/67,
combinado com o artigo 3~' da Lei Federal n9.5.456f68 e
artigo 23, inciso 11 do Decreto Estadua~ n_: ~.394/83 ..
A respeito do assunto,.solicitamos~ através do OficiO
n"" 035/SG-86, fls. 034, cópias do pedido de publicação,
bem como -da publicação no Diário Oficial do Estado,
do citado Edital.
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••É vedada a realização de despesa sem prévio
_empenho".

~~----~0-

ROTEIRO
I - Introdução
II -

Em resposta a nossa solicitação, informa o Presidente
da C.LO~ em seu Oficio n~" 008/C.L.O. --86 datado de
.27-2-86, as fls. 035.
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VAl.OR

16.1o. s·s

OllSEKVAÇÃO

Ct·$

2110-.553.000 Nobi l iz.1çS:o

211.12.85 673.562,.327 l-kd. Fin-:11
211

.Ol.BD 288. Gó9, 568 HC'd. Final

TOThl, • ../: .••••••• , . . . . . . . . . . •·. -·· •• Cr$ 1.202.789.895
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Durante a inspeção física, foi Coristãtado que a firma
Vértice Engenharia Ltda. deixou de executar 75 km. da
obra contratada, 53 dos quais executados pela Prefeitura, segundo se observa no relatórí~ do Departamento

Rodoviário Municipal, às fls. 60, embora o DER/ROtenha dado a obra como concluída no Termo de Recebimento Definitivo, às fls.-53 e 54.

Esta medida ensejou o pagamento indevido a_firma
contratada do. valor de CrS 487.615.130, di~criminados
no quãdro abaixo:

..

Ll.NRAS

EXTENSÃO

i.-08 (IATA)

t.-09 (lATA)

.

B,OM SOSSEGO

PÂLHETA
LAGO

DAS

'cAC.HOEIRINUA

ô T·-A L

1.5- Relatório Técniç_o
Contrato: n9 302/85~
Firma- Vértice Engenharia Ltda~
Objeto: Exeç:!Jção de manutençãO rOtineira e-preveritfVa ·
nas RodD'.!ia_s_ _Vicinais__ do Muniçípío de- Gu~ará
Mirim/RO, Lote 14, com extensão' totai"de 185 km.
Valor: Cr$ 1.202.790.000- Sendo o mesmo reajustâv_çl.

S

"

R V..A....C-.Llt
..E..: la Prcfch.ura

Execut~do

Executado pela Prc:fciturn

Km

39.009.402
9'7.523~505

!7 Km

110.!'>26.639

s·

t,-;o_s (IA TA)

C

39.009.402'

I> Km

GÁRÇAS

L-08 (Sid. Girão)

.;r

o

VAI'QR

Km

Executado pela Prefeitura
E::.:ccutado

pel:!.

Km

58.51~

b

32.505.335

Não I!Xacut·ado

Km

2"6. 006.268

U.ão cxccut:ado

.103

!3 Km

64.520.476

75 Km

~87.615._l30

Pn!fcitur~

1:::-:ccuta.do pelo\ Prc~eitura

N.::Ío CXCC\It<ldo
P.!:!Lo indcvidamcmtc

Inspeção Ffsica

as extensões_ totais medidas, seja por-quantidade de serdeterminad-os trechos.

ViçO$- execUtados em.

~~-O objet<? do Contratq_fQ_[ dado_por_ concluído pelo Engenheiro- José Bouchabki de Almeida, fiscal do
DER/RO, rehnório às fls. 6_1. No _entanto, quando da
fiscalização, encontrou-se várias discrepâncias entre o
total liberado e o realmente executado, seja cQm relação

E.XTENSÃO

A distribuição dos 185 km nas Rovodias Vicina1s- de
Guajarã-Mirim fqi feita da seguinte maneira:

OBSERVAÇÕES

LICITADA
L-D

53 Km

-

L-8 CSid. Girão)

14 Km

-

Sem

restriç~es

lFotos

4 Km executados com

impcrfe!

cão,

rcConfo.:.:

só foi_ feitQ a

mação do g-reio:l.:..

L-18 (Sid. Cirão)

06 Km

Aluizio Ferreira

15 Kro

-

n9s

(..f"otos

03" _ Oli). F.'ls.
Sem restriçõ:cs {FotO

n9 05} _

fls.
Esta Linha não estava nas pri_
aridades do Hunicfpio.

nem h.:_

via sido rC:q·ucrida pelo mcs.mo

.
í.-5 (IA TA)

(foto n9 06)

17 Km

14 Km

L-? (IATA)

-

-

-:-fts.-

SÓ foi

ex_ecutado 12 Knl

n9 07)

fls.

Sem restrições -

(FOto

'(Foto

rl?S Os

e 09) fls.

L-8 (IATA)

06 Km

L-9

(IATA)

06 Km

-

_Bom

S~s_.;;eg.o

15 Km

- Executada pela Prefeitura.

Pa~heta

17 Km

-Executada pCla Prefeitura.

Cachoci r i'i1.ha

13 Km

-

-

-.Executada pela

Prefeit~ra.

Executadâ pela Prefeitura.

13 Km executadds. com i~p~rfai
cã-o, só foi feita a-- r-cconfo;
mação do ~greide.

L!Jl.o.ií da~

·c a rças

T O T A L

09 Km
185 Km

(Fo-to ·n9 10)

Exe·cutada___E_ela Prefeit;.ura.

DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Maio de !986

Na linha L-5 (lATA) deveriam ter sido executados 17
abuul~d<_! e com as valetas laterais_que protegem a-plataKm, valor determinado no Edital e liberado pelo-fiscal.
forma,
mas só foram ~oncluídos 12 km. Daí nota-se_ que: __ [oL_ _ -~ -Trecho que mostra a i'? perfeição na_ex.ecu~ão de 4
pago à maior importânciâ dC d:~ 32.507.835. _(às ~s. 6 ~).
J.h1_n n~ L-~ _fSid_. Gir~o); platafo-':!Da encravada i10 terreOs serviços encontrados na Linha "Ca"""i:1i0eirinha"
_ no, não há saídas d'água e nem sarjetas. No entanto, manão estão condizerites com o-liCitado. neste mesmo caso
!CfiaiS-CãrreiadOs para as laterais dO trecho demonstram
se enquadra os 4 últimos
L.:-8 ~Sid. Gi-q-ue o serviço realizado limitou-se a uma raspagem ;urão). Nestes frechos a plataforma foi rCconfOimada:; no
perfici:.d.
entanto não foi feito a recompOsição do materlalf:: ·nem a
Linha: _L: I~ (Sid_,_ Girão)
limpeza mecanizada das Sarjetas. A pista de 1-0iáin-en~o
Extensão Liciiada: 6 km
não apresenta as dec!ivídades técnicas (i:tbaulamento) e
EXtensão Executada: 6 km
nem as valetas laterais, que evitariam a paSsagem da á"COndiçõ~ -ÇiáaiS: Esifada bem confornlada e dando
gua para a plataforma, desta forma inexiste um Sistema
bom escoa~en_to 40 tráfego.
de drenagem. Tal fato acarreta, em trechos sem declivi_Trecho característico da L-IS.

-qurrometros-aa

~:t~~ ne~~u~~t~li:~~~~~:~e ~~u~:i~e~~ ~=t~~~t~=~ ~~
guas nos períodos chuvosos. Isto transforma estes. trechos em enormes atoleiros ou entã:o a ágUa carreiâ o- materiaJ·solto, erodindo completamente a plataforma da
pista de rolamento._ Por falha da fírrria oS serviÇos no
orçamento analítico de fls. 65 a 75 não foram Individualmente discriminados, mas ressalva-se que 0 serviço exe-cutado não chega a 30% do orçado e bas6tndo-seno EdiM
tal, item 10.3. 1, às fls. 25 conclui-se que tais serviÇos não
devem ser dados por cfetuados.
_
.
Do total da obra, ci3.da por concfuída pelo fiscal,- 53
km foram executados pela Prefeitura, às fls. 60, ãtr3.vés
da administração direta, portanto, de forma alguma, a
empreiteira pode reivindicar t'ãisS(:fViços.
fiscal do
DER redargUiu que os trechos em debate teriam sido subempreitados à Prefeitura. Se tal fato tivesse sido confirM
mado, o que não ocorreu, seria inusitado e um completo
contra-senso. A partir do momento que o DER contratou, a pedido do município, uma firma para realizar osserviços requeridos, não se admitiria que esta contratasse
~;~~~~~p~~cfoa.:~. o mesmo-fim, pois deste modo fecharia

--o

Linha: "Aluísio Ferreifa''
Extensão Licitada: 15 km
-Extensão Executada: 15 km
Condições Gerais: Estrada com excelente largura e boa
·conformação.
- --Trecho característico da "Aluísio Ferreira". ·
Linha: L-5 (lATA)
Extensão Licitada: 11 km
Extensão Executada: 12 km
Cónôições Gerais: Estrada Sem uma lar&:ura adequada,
-·mas, bem conformada e de baixa trafegabi!idade,
- -Trecho da L-5 (lATA)
~~~~~~à~-~~~.~~( 14 km
Extensão Executada: 14 km
Condições Gerais: 'ªstrada com boa largura Cóem conformada, dando boas condições de tráfego.
_Trecho característico da LM7 {lATA).
_....... Tr::echo crítico da 7' linha (lATA), mostrando a
necessidade de uma obra de arte corrente, visto que o
lençol d'água· corta transversalmente 0 leito da estrada.
Linha: L-8 (I~ TA); L-9 (IA TA); "Bom Sossego"; Palhe-

~a~t;;:ã~o ~i~~t~~~ç;tkm
o km

ObservaMse que, muito embora o DER diga que seregeu pela"> informações enviadas pelo municipio, às fls._76
uma das linhas não estava incluída nas prioridades do
~~:a~~ Munucipal. 1:. o caso dos 15 Jün da "aluisio Fer-

Extensão Executada:
Condições Gerais:
Linha: Cachoeitlnha

Estes casos mostram o despautéri'o·-existimte, pois· a
falta de entrosamen_to entre-os Orgãos Municipais e Estaduais fez com que a Prefeitura realizasse serviços em
trechos que ela mesma deu como prioridade para o DER
licitar e, conseqUentemente executar.

Condições Gerais: Estrada encaixada no leito natural do
terreno sem sistema de drenagem e estreita. Dando más
condições de tráfego até O km 8 e intrafegável daí por
diante.

kmO~ad.~~~~~s:~r;~~~~Ír~~c;o~:~ ~~!~t~~~~u~~~~r~sd~~

padrõe.-.: estabelecidos e, na data de inspeção, se encontravam dando um bom escoamento para 0 trâfego. Foram encontrados inúmeros pontos críticos, que não afe-tam o carãter de realização da obra, pois ãdvêem da falta
de bueiros, de pontes ejou pontilhões.
As ilustrações a seguir mostram alguns trechos críticos, bem como 0 aspecto geral das_ e_s_tradas executadas
pela firma contratada.__
llustrações
Linha: L-D
Extensão Licitada: 5J kth
Extensão Executada: 53_ Km
Condições Gerais: Esfrãdas com boa conformação,
abaulada e dando fácil escoamento para 0 tráfego da
área. Poucos trechos críticos foram percebidos e sua
grande maioria por causa das depreciações de pontilhões
e bueiros.
-Esta folo- rrioSi'ra, em 19 plano um pontilhão, que
devido as chuvas começa a perder o material posto sobre
ele para servir de plataforma e dar mais Com'odidade,
bem como, ao fundo, um trecho da linha.
-Este trecho da L-p, embora de boa largura e·conformação, na época de chuva fina tremendamente escorregadio. O .abaulamento está imPerfeito e permite _o empoçamento de água no leito da estrada.
Linha: L-08 (Sid. GirãO) Extensão Licitada: 14 km
Extensão Executada: lO km
CondiçõCs Gerais: Estrada elevada, abaulada, com saídas d'água e valetas laterais, não há muito tiáfego;-4 km
desta linha estão encravados no leito do terreno, sem ne-nhum sistel'ia de drenagem e nada que possa ser chamado de encascalhamento.
-- - -----Muito embora uma vegetação rasteira esteja surgin.do no leito da estrada, esta se apresenta elevada,

~=~:~~ ~~c:~~~:~~: 3lr:nm

~aracterístico

-Trecho
da Linha "Cachoeirinha". O
serviço, que porventura tenha sido_feito neste trecho, se~i:su;;;~:::agem superficial com o a cúmulo de material

2- Município de JíM-Paraná- Lote 0.6

2.1- Oa licitação
-~
-AS õllras executadãs no-município deJÍ-Paranâ:foraln
-objetoS- de Ucitação_--por Tomada· de Preços, Editãi núM
mero 03f/CP~MMO, ãs fls: QS a 32 cuja discriminação esfá coniída- nó lote_ 06, às f1s. 09, perfazendo um total de
327,5 Km de recuperação em Rodovias Vicinais Rurais.
Quanto a publicaÇão do Edital, ocorreri:tm as mesmas
irregularidades comentadas no item anterior, visto
-tratar-se do mesmo processo licita tório.
-O julgamento da Licitação ocorreu às 09:00 horas do
dia 22-8-85, havendo apenas a proposta da Construtora
Triunfo Ltda; para o lote n~' 6, no valor de Cr$
2.158.220.000; fls. 39 e 40.
A licitação foi hOrl-w(Õgada na forma propOsta, tendo
sido adjudicada a·_UrUCa lirma· Hcítanfe- para o fote ·em
causa, ocasionando a elaboração Qo_ contrato. que a se-guir comentaremos_.
2.2- Do Coi-ltrato
Q_C.oru_rato n\' 249/8-.5--:--PGE, fls. 77 a 85,'foi celebrado entre o Estado de Rondônia e a ConstrUtora Triunfo
Ltda; em 26-8-85, com amparo no capítulo III dÕ Decreto Estadual n~'_l.394, de 4-8-83.
- J) _Qbjeio do -Presente contrato é a execução dos serviços de manutenção rodoviária rotineira e preventiva
nas Rodovias Vicinais Rurais, localizadas nos municlpios de Jí-Paraná, Presidente Médici e CQcoal, lotes._6,_7
e 8, com extensão 327,5, 166 e472 Kms; _resPectivamente.
O preço global do Contrato é de Cr.$ 6.267.788.000,
permanecendo para cada lote os valores .contjdos nas
-- Pf<?POStas, ou seja: Cr$:7,_158.220.090, para o_Jote 6; crs
1....082.320.00'0', para o lote 7 e CCS -1027.248.000, para o
!?te 8.
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As despesas decorrentes do contrato ocorreram à conta da seguinte programação: Cláusula VigéSirria segunda,
ns. 84 e 85.
a) CI'$ 431.644.000...::. Atividade do Departamento de
EStrada-s de Rodagem- 26.01.16.8-8.531.1.022 ~Ele
mento de Despesa 4.l.t.O conforme Nota de Empenho
n' 596/DER-RO de 23-8-85, lote 6, Fls. 087.
.
~) Cr$ 216.464.000 --At!vidade do Departamento de
·ES't_radas <ie Rodagem- 26.01.1~.8_8.531.1.022- Elemento de Despesa 4.1.1.0 conforme Not::~, de Empenho
n' 597 /DER-RO de 23-8-85, Lote 7, lls. 083.
c) C"r$ 60.5~449.60(f- Atividad6 do -Departamento de Estradas deRodagem- 26.0l.l6.88.53l.l.022- Ele..
mento -de Despesa 4.Ll.O conforme Nota de Empenho
n' 598/DER-RO de 23-8-85, Lote 8, fls. 089.
O parágrafo ünico da mesma cláusula, fls. 085,_ indica
apenas o valor restante das despesas, importando em
Cr.S 5.014.230.400, sem qualquer referência a programação ou dota~ qual está vinculada.
Tendo este contrato se precisar estranhamente, há
uma lacuna acentuada entre_ uma cláusula e outra, dando
a entender que este espaço foi reservado para ser preenchído posteriormente.
ESte -Procedínlento, no nosso entender, se constitue
numa artimanha para a realização de despesas sem o devido respaldo orçamentário e financeiro.
Valeu, também para este caso, as observações genéricas registradas no item 1.2 deste relatório.
2.3- Da liquidação
A liquidação das despesas foram efetuadas através de
folhas de medição, ns: 90 a 92, apresentadas no início e
no final da. obr.a, em desacordo com o que estabelece o
item 10. I ·do Edital n" 03 I /CPLM-0 fls. 24.
2..4 - Do Pagamento
Dos serviços contratados com a Construtora Triunfo
Ltda. para a execução de obras no Município de JíPuraná, foram pagos apenas 168,2 km, correspondendo
a quantia de Cri L3 I I .405:279, ínCluindo os reajustes:
Os pagamentos foram efetuados mediante ã apresentação de Faturas, que tiveram por base as respectivas
Folhas de Medição.
O cálculo de reajustamento foi efetuado de forma errônia, com a utílizaçào de índices que não .exprimem a
realidade do reajuste_ Na fórmula exarada no Decreto n~'
185 _de_ I 967, às fls. 93 a 96, o 10 é índice de reajustamen- ~
to do mês_da proposta e o IM é o índice do mês de realização do serviço_ Caso este tenha sido executado em
mais de I mês, o IM será. a média ariHmética do intervalo. Na medição nota-se que o 10 adotado é o de outubro/85. e não o de agosto/85 que foi o més da proposM
ta. Outro fato a ressaltar é quanto ao pagamento.
O Contrato é cfaro quando diz que este serã efetuado
~mensalmente cOm -a liberação de Fatura e Folhas de MeM
_djções.....No presente caso foi efetuado um 111 pagamento a
título de mobilização no início da obra e só ao fim do
contFatO é que foi expedida uma Folha de medição única
___ -_com tod_os os serviços. Tal fato se bastaria para alterar
completamente a forma correta no cãlculo de reajustamento. Fazendo-se a superposição entre o parágrafo único da cláusula segunda do Contrato, ãs fls. 72 e o§ 89 do
artigo 69 do Decreto Federal n~ 185 de 25~2-67, às fls. 96
a, concluiu-se que, nesta obra, não se permitiria reajustamento.
2.5 ..__,Relatório Técnico
Contr<J:to: n~' 249/85-PGE~
- - Firma: Construtora TriU:nTo Ltda~
~ Objeto: Execução dos serviços de manutenção rodoviária rotineira e preventiva nas Rodovias Vicinais,localizadas nos Munidpios de Jí-Pâraná, Presidente Médici e
CacoaljRO, com extensão total de .327,5; 166 e-472 Km,
- corresp~m~entes -~os lotes 06, 07 e 08, respectiVamente,
do Edital de Tomada de Preços n" 031/CPLM-0.
Valo" Cr$ 6267.788.000

=

lnspeção Física
A obra em ii~ Paraná abrangia a manutenção rotineira
e preventiva de 327,5 Km de estrad'!_~_vidnais. O .obje_to
foi definido tomando-se por bas_e um pedido de serviços
~equerido pelo_DER e elaborado pelo )Vfunicípio. Do to-tal de q-uílómetrõS pedidos foram executados 168,2. Tal
fato esUi. devidamente discriminado no relatório do En·genheiro FràncisOO Eduardo Spotti Yare!la, às 'fís. ·97 a
--101; líS:Cal da obra. A Comissão de Inspeção fez um lC:vantamento de todo o s~rviço executado e comprovou
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que sua extensão confere com a dO r~lat~rio do Jing~:OE R, pr~ssupõ~se que o mesmo tenha feito um levanta~
nheiro fiscal.
·
menta abalizado com~ participação de seus engenheiros
De acordo co_m_este relatório, 59,5 Km não foram ex.e_do interior, deste modo não se entende como pode ter
cutados pelo advento do período chuvoso, que acarretou
surgido tal discrepância. No entanto o órgão alega que
a paralisação da obra. Analisando porém que entre a
os serviços foram licitados tomando-se por base um relaemissão da "Ordem de Serviço", às _ns. lOS, e do "Termo
tório de prioridades, emitido pelo Municipio e que este
de Recebimento", às fls. 109, foram decorrídós 90 dias úseria o grande culpado pela distorção. Tal argumento é
teis, nota-se que houve atraso do cronograma físicofalho, pois os se-rvíços deveriarri ter sido confirmados
financeiro. Comparando os equipamentos que a firma
pelo DER, principalmente quando estes pedidos não derelacionou em Jí-Paraná com os utilizados na obra fica
monstram o elaborador, como é o caso de Jí-Paranã.
patente que ela não empregou a rrota que deveria.
Ainda mais, quando da participação dii firma na Uci1ação, esta muniu-se de uma declaração, às fls. 111, onde
Através da explanação do fiscal, reafirmada com seu
afirma que visitou o local da obra e que nada há que o tisrelatório~ o ·res-tãi:z1e da obra, 99,8 Km; nao Tõram executados porque os serviços a serem realizadOs nestes tre- te Sua ex_ecução. Portanto a ocorrência de trechos dispa- res com o licitado fica totalmente sob a respoiisabilidade
chos fogem completamente aos expostos no objeto do
da firma contratada, causada pela emissãO de uma declaContrato. Posteriormente levantar-se~á cada trecho se~
paradamente, no -presente momento deixa~se claro que
ração falsa.
A partir das ilustrações, abaixo relacionadas,faz-se um
sob hipótese nenhuma poderia ocorrer tal disparidade.
apanhado geral de como se encontravam as estradas na
No pedido de serviços do Município alguns trechos fo~
época da lnspeção.
mm computados 02 (duas) vezes e noutros os serviços a
serem realizadas fogem, realmente, da alçada de uma
_Os serviços requeridos pelo MunicípiO estaVain aSsim
Manutenção __ rotineira. Vendo o ocorrido pelo lado do
distribuídos:
EXTENSJi.O

LICITADA REALIZADA
16·Km
8,0 Km

8,2 Km
8,0 Km

Es't. Km 16

16 Km

14, 5 Km

Est. Km 12

12 Km

15,5 Km

204
205

16 Km
13 Km
13 Km

9,0 Km
0,0 Km
0,0 Km

165

-

-

1 o1

206
-

207
208

3,0 Km

0,0 Km

3,0 Km

0,0 Km

18 Km

-

209

o:o

102

16 Km

o,o

98

22 Km

0,0 Km

Est- do Aeroporto
Trav. Jí-Pa:ranã-128

7,0 Km
·10
Km

5,9 Km

139

22

Km

27,5 Km

108

11

Km

7,0 Km

8,5 Km

7,0 Km

9

Km

6,0 Km

9

118

--

123

-

-

Km

7,2 Km
8,0 Km

129

8,0 Km
9,0 Km

7,0 Km

EsL Km 5

.Est.. do Itapirema
2~

Linha

:s

Nene Ga:z.zoli

3f Linha e

os

o,o

-

-

-

5,0 Km

0,0 Km
13,0 Km

17

Km

13

21,

Km

19,2 Km

Km

-

-

Km

ConsíderaçÕes Gerais: estrada bem conformada, com

Km

13

Km

saldas d'água, abauladas e dando boas condições de tráfego.

11 '5 ltm
16
Km
22
-Km

1,1 Km
1o
Km

-

4

-

4

Km

1. 5 Km

-

3
-

Km

1,8 Km
2,5 Rm
1,0 Km
9
Km
5

Km

-

Km

-

--

4

Km

4,8 Km
Km

-Trecho característico da Linha Nene Gazzon
Linha: 3' Linha e Linha 08
Extens-ão Prevista: 24 km
Extensão_ Executada: 19,2 km

13

5,5 Km

1.::f,

Unhas: 106_; 102; 98; Trav. H-Paraná- Linha 128
Extençào Licitada: 60,5
Extensão Executada: l,Okm
Considerações Gerais:O únicO- km rea[izado nestes trechos se encontra_ d~_ntro do padrão licitado. Estes s~g ps
trechos que não foram executados devido ao período
___
·- ·-- ___ _
chuvoso.
Linhas: 204; 205; 206; 207; 208; 209; Est. do Km 5, Est.
do ltapirema.
Extensão licitada: 80 Km
ExlensàQ Executada: 0,0 Km
Condições Gr:r_ais: Não__forai:n efeh.iados nenhum dos
serviços Licitados nestes trechos.
-Trecho da Linha 208, onde deveriam ter sido executados os serviços de manutenção. Tais serviços seriam in..:
suficientes neste trecho.

característico da 2' Linha B.
Nene Gazzoli
Extensão Licitada: 17 Km
Extensão Executada: 13 Km
- éo-rldições Gerais: Estrada dando boas condições de t_râfego, bem conformada e abaulada.

16

3,0 Km
3,0 Km
18
Km

--

Km

9,0 Km

1, 5 Km

3,5 Km

0,0 Km

·1 0-,5 Km

7,8 Km
-

-

Km

127

125

-

Km

12,5 Km

Lffihã: 2.-~Linha B
Extensão Licitada: 9 Km
Extensão Executada: 13 Km
CondiçÕes Gerais: _Estrada de boa conformação, a_baulada e encascalhada._ Com boa largura e saídas d'água.

I:Tnha~

DIFERENÇA
À MAIOR
À MI::NOH

1, o Km

106

-Trecho característico da Linha lO!.
. Linha: 139, lOS, 118, 123, 125, 127 e 129
Extensão Licitada: 78 Km
Ex_tensào Executada: 69,7 Km
Condiçi;)es Geiais: As estradas em epfgrafe apresentamse abauladas, com safda d'âgua e bem conformadas. No
entanto a grande quantidade de trechos crlticos, pela inexistência de bueiros e pontilhões, ou pelo desgaste destes,
dás mãs condições de tráfego à estrada.

~Trecho

LINHA

liqha: 01
Extensão Prevista: 8 Km
ExtenSao Executada: 8 Km
Condiçõ_es Gerais: Estrada bem conformada e dando
boas condições de tráfego.

172,5

......:Trecho inicial da linha 206, onde deveriam executar
Qs setviços. Trecho com declividades acentuadas, o que
toma a estrada intransitâvel. Local para realizar-se serviçõs de imolantação com técnicas mais apuradas.
_:_ Nas linhas 204, 205, estrada do Km Ú5 e estrada do
Itapjrema, os serviços a serem efetuados são maiores do
Cji.ii os orçados.
-

Linha: 165
Extensão PreVista: "í6 KrrlExtensão Executada: 8,2
Considerações Gerais: Estrada bem conformada e dando
boas condições de tráfego. Abaulada e com sarjetas laterais.

-Trecho característico:. da 3• Linha
-Trecho não executado da 3~ Linha
-Trecho crítico da Linha 08
Estrada do Km 12
Extensão Prevista: 12 km
Extensão Executada: 15,5 km
Condições Gerais: a estrada do Km 12 é bem conformada, abaulada e com saída d'água que protege o leito da
plataforma. No entanto dois trechos críticos tornan-se
intrasitãveis.
-Trecho crítico do km 12
..:.....-Trecho crítico da km 12. Abaulamento imperfeito e
escorregadio.

3 - Município de Presidente Médici- Lote 07
3.1 --Da Licitação
As obras executadas no município de Presidente Médici, foram objeto de Licita~ão por-Tomada de Preços,
Edital n"' 031 (CPLM-0, às fis. 05 a 32, cuja discriminação está contida no lote 07, às fls. 10, perfazendo um
tutal de_166 km de recuperação em Rodovias Vicinais
Rurais.
No que diz respeito à publicação do Edital ocorreram
as mesmas irregularidades jâ comentadas, pois trata-se
da mesma Licitação.
O julgamento das propostas ocorreu às 09:00 horas do
dia 22-8-85, havendo como única proponente para o
Lote 07 a Construtora Triunfo Ltda., que apresentou a
proposta no valor de CrS 1.082.320.000, fls. 39 e 40.
A LicitaÇão foi aprovada e homologada na forma proposta, adjudicando-se a única firma proponente- para o
Lote _em pauta, para em seguida lavrar-se o Termo Contratual.
3.2- Do Contrato
o-contrato correspondente ao Lote 07, município de
Presidente Médici, foi o mesmo do Lote 06; município de
Jí-Paraná, cujos aspectOS principais foram objeto_ d_e co- mentãrios no item 2.2 deSte relatório.
3.3- D<t Liquidação
A_ Liquidação das despesas, também nes!~. caso, f.9i
e(etuada através de Folha de Medição, apresentadas no
_início e no final da obra, infringindo os Termos -.do Edi_llil, como citamos anteriormente.
3.4- Do Pagamento
No Município de Presidente Médici foram pagos apenas 15,7_~m dos_._ 166 objeto do contrato~
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A quilometragem dada pelo DER como ex'ecutada
correspondeu a um pagamento na ordem de CrS
322.405.850, incluindo os reajustamentos havidos.
Ressalvamos que. como aconteceu no caso de JíParanã, os reajustamentos aqui tam bêm foram efetuados
em desacordo com a legi~lação pertinente.
Os pagamentos foram liberados mediante a 3.presentaçào de Faturas que tiveram por base as Folhas de Medição devidamente autenticadas pelo DER/RO.
3.5- Relatório Técnico- Contrato: n~" 249/85-PGE
Finna: Construtora Triunfo Ltda.

LINHA

Objeto: Execução dos serviços de manutenção rodo-

~

viária rofineir3. e preventiva nas RodOviaS Vicinais, localizadas nos Municípios "deJí-Paraná, Presidente Médici e
CacoaljRO), com extensão .total de 327,5~ l66 e472 km,
corre~pondentes aos lotes 06, 07 e OS, respectivamente,
do_Edital de Tomada de Preços n~ 031/CPLM-0.
Valor: Cr$ 6.267.788.000

lnspeção Física
A obra em Presidente Médici abrange a manutenção
rotirieira e-preventiVa de 166 km de estradas vicinâís. Do
total de quilômetros licitados foram eXecutados 45,7.

EXTENSÃO
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Todos os trechos liberados pelo fiscal foram levantados
pela _fiscalização.
Os serviços executados pela firma contratada não o_bedeceram às especificações, nem ao orçamento analítico·.
Nos trechos vistoriados nota-se a _aUsência de um bom
trabalho na pista de rolamento, de forma a dar um li~<?
escoamento às águas. Não houve serviço de recomposição de material, muito embora, em seu relatório, às fls.
115 e 113, o fiscal discrimine volumes que chegam a dar
uma espessura de 40 a 50 cm para os trechos que chama
de "Semi..:implantação". As obras liberadas para paga~
rilentó e-m Presidente Médici estavam assim distribuídas:

OBSERVAÇÕES

·EXECUTADA

13,20 Km

- -Execu·ç-ão imperfeita. Servi-ço
executado não atinge 30% do

orç,::.

do.
L-1.1 O

12,!">

Km

-

Execução lmpc"'rfcita •. Servi~· o

exccutftdo n~o ~ a~t inge 30% do

orça

do.
Ramal Krn 20

15

- Execuçio i~perfeita. Serviço

Km

e-xer:::utedo não a--tinge 36% do

orç~

do
Raroal Rm 23

5

Km

-Execução imperfCita. Serviço
e~er:::utado nio ~tinge 30% do

orç~

do.

45 70

Os serviços em Presidente Médici caracterizam:.se Pela
execução da reconformação do leito da estrada e em al- _
guns trechos ria limpeza das sarjetas. Por_tanto, com base
no item 10.3J do Edital, que profbe o pagamento de serviços in-COmpletos, as obras neste Municípío não deveriam ser -medidas, faturadas e nem pagas.
As ilustrações a seguir-mostram as-condições das estradas dadas por concluídas:
Linha: km 17
Extensão: I 3,20
Trecho entre a BR,;364_ e a Linha 128
CondiÇões Gerais:_ Estrada encaixada no leito, sem safdas d'água, com vários trechos críticos que precisam de
recuperação. Más cond!ções de tráfego.
Linha: 110
- Extensão: 12,5km
_
Trecho entre a L-12$ e o km 12r5
_____ _
Condições Gerais: Estrada desconformada em_muitos
trechos, pela passagem d'água na pista de rolamento. O
cascalho existente~ natural do Solo_da estrada.
- Intrafegãvel até para veículos de grande porte,_ só se
tem acesso até o km 6.
Linha: Ramal 20
Extensão: 15km
Trecho entre a BR-36:1- e o _km 15
Condições Gerais: Est_i'ada_sem abaulamento, $em saídas'
d'água !aterias e estreitas. Está em seu leito natural, não
houve recomposição -de materüd.
__ __,
-Trecho característico da Ramal do Km 20.
Linha: Ramal do Km 23
Extensão: 12,5km
Trecho entre a L-128 e o km 12,5
Condições ~eraís: Os servíçoS re-ãlízadOSrieste ·trecho
não difere dos realizados nas outras dO MunicípíO: ou Se-

ja; fOnim executados de forma a deixar a j)lata(Oima da
estrada sem drenagem satisfatória, encãiXada e estreita.
4- Município de Cacáal 4.1- Da Licitação

Lote 8
·

A lícffiição pãra a~ execução de obras no Município de
Cacoal está contida no Edital n~ .31/CPLM-0 ..:...--rõinãdl:i. de Preços; fls. 5 a 32.

A discriminaçã-o doS tiabalhos_ está deScrita no lote 8
do Edital, às fls.lO a 12, perfazendo um total de472 km.
A publicação do Edital incorfeu nas mesmas frfegufã.ridades anteriorment"' comentadas.
A abertura e julgamento das propostas ocorreu -às
09:00 horas do dia 22-8-85, sendo a Construtora TtiunfO
Ltda. a única a apresentar pi-oposta para execução das
_.obras no lote 8, no valor de CrS 3.027.248.000, segundo
Consta da Ata de Julgamento, às fls. 34 e 40.
A licitação foi homologada na fonna proposta,
lavrando-se em seguida o Termo Contratual.
4.2- do Contrato
_
_ _
Os..termoS __qo O_:mtratO n~ 249/85-PGg, fls, 77 a 86,já
- foram çome_ntados no item 2.2, deste n~latório.
4.3- Da LiqUid-aÇão
.A Liquiddação -das despesas foram efetuadas medianFolhas de Medição, devidamente au- teilticadis- p-elo DER, apreSeritadas- no início- e no final
das obras em desacordo com o que prescreveº- Edital em
apreÇO."
te~apreSenfaÇão -de

4.4 - Do Pagament9
I?as_ ob~~_s_ execut?_sla-s no Municíp_io cJC! Çacoal, fQrarp
- liberadas para Q_agamento pelo DER/RO, 279,2km, correspondendo ao valor de Cr$ 2.146.148.991, inclusive os
r~~tJusi~mentos havidos.

Todos os pagamentos foram reã.Iizados mediante
apresentação de faturas que tiveram por base as respectivas Folhas de Medição.
Os reajusfãinentos foram realizados de forma irregular como já C9m.entamos a[Jieriorinente.
4.5 .:::... Relatóri_o Técnico
Contrato: n~ 249"/85-PGE
F'ínna~ CQ_nStrutgr(! Triurifo Ltda.
Objeto: ExeçuçãO dos serviços de manutenção rodo~
viári<J._rotín_eira e preventiva nas Rodovias Vicinais, localizadas nos Municípios deJiRParaná, PresidenteMédici e
CacoalfRO, com extensão total de 327,5; 166 e 472 km,
corresponde_ntes aos lotes 6, 7 e 8~ respectivamente, do
Edital de Tomada de Preços n~ 31/CPLM-0.
Valor: Cr$ 6.267.788.000
Inspeçio Física
A obra em Cacoal abrangia a manutenção rotineira e
preven_tiva de _472 km de estradas viciiiais. O objeto foi
definido tõmando-se por base um pedido de serviços requerido pelo DER e elaborado pelo_municlpio. Do total
de quilómetrOs pedidoS- foram dadOs por executados
279,2 km, mediÇões às J)s. 122, ·no entanto os quantitativos liberados pelo físcal montam em 108,2 km, fls. 118.
DandQum pagamento à maior de 171 km. Todos os trechos liberados pelo fiscal foram vistoriados pela ComisR
-são de lnspeção e os serviços executadOs não coadunam
com os do orçamento analít_ico. Alguns trechos foram
dados por executados _e não o foram, outros foram exeR
cutados de maneim inc-cimpleta. Adiante discriminar-sê-_
ão estes fatos. A obra foi recebida, Tenno de Recebimento às fls. 109, decorrido o prazo para sua execução,
90 dias úteis, no entanto· só foram executados 22,9% da
obra, denotando daí um atraso total no cronograma
físico-financeiro.
- As tixteilsOes naS LinhaS qlle sofieialn a intervenção
da finna _c~ntratada, de acordo CO!ll a fiscalização, eS.tã-_
V<!ffi asslnl distri buídii.s -
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LINHA

EXECUTADA

33,90

L-E
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~

OBSERVAÇÃO-

(.Km)
E~ecuçio

imperfeita,

bedcct"m às
8,5

L-09

'

E~ecuçio

os
n~~

serviços·exccutados

0

especi.fic~cõc_S~

imperfeita,

serviços executados

os
n~o

bedccem ~s e~pccificaç~~i.

3,5

Travessa 8/9

Exccucio imperfeita,
serviços executados não
bedec_t"m às especifiçaçÕ_-cL

13,0

L-08

Execuçio

·impcrf~fta,

serviços ·executados
bedeccm às

1-6, o

L-07

os
não--~

c~_ccificakQE:_s·.

Execução imperfciLa.
~erviços

os

cxccntados não

bedcccrn is especifiia~~es.
8,5

L-C10

Eis ta Linha não foi

1 i c-itE

cl'a.-

9,0

L-200

E~ecu~io

imperfeita.

r·rs

serviços executados não
bedeccrn is csp~cificaçõcis.
InteTme-diãri~

10,0

Não foi excc~tada:

pl~t~

forma

desconformada,

enc~i

xada,

sem drenagem c

no--

lei to n-atural .

Ccdão

...

5,8

Execução- impc-rfC"ita, os-- ~:.s~
cos executado!> não obedl'cem ·-

cspccifi caçÕcs.

108,2

Na linha "intermediária", ii:ão fOTarii executadOs -ne.:nhum serviço, a estráda enc-oiitra-se encaixadã Senl declí- vidades, no seu leito natural e intrafegâvel.
Os 98,2 km restantes encontram-se, em sua grande
parte, dando um sofrível tráfego, vísto :que os serviços ali
executados só mostram um patrolamento -superficial.
Tais serviços não SüpOrtarii a época dãS -chuvas:-Na medida em que não foi efetuado uma reComposição'do revestimento primário, a raspagem áõ leítõ da estrã.da, implica no achatamento progressivo da pista de rolarllento
no terreno natural. As estradas vicinaiS só darão o devido suporte às solicífaÇões e resistirão a contei:tto as chuvas se, no mínimo, receberem um traOai~o completo C
bem executado. Nas estradas em apreço-os Serviços não
condizem com o licitado e de fonna concreta pOde-Se-dizer que foram executados no mãximo 30% do orçado.
Como_o Edital, itcin 10:3~-~.-protbe·o pagamentO Oii:de
haja o e$facelamento dos itens a _exeCutar, tem-sê queconsiderar tais serviços, para efeito de pagamento,-·como
não executados. Portanto: se não foram completamente
executados, os ·serviços não poderiam Ser medidos, conseqüentemente nem seriam raturados nem efetuado o pagamento.·
A seguir algumas i_lustraçõeS e comêntãriõs- de todos
os trechos que o fiscal apontou com o r~alizados:
Linha: E
·
- Trechos entre a Linha 9 e a Linha C~ lO
·Cõndições GeraiS: Estrada com boa:- largura, mas desconformada em multas tiechos, não hâ indícios de recomposição da plataforma, o cascalho existente ou é_antigo, ou é natural, só alguns trechos.
-Trechos genéricos da Lin9a E, onçie mo~tram~a d~s
conformaçào da pista de rolamento e:o té'rreno_niil1!Ial
onde ela está apoiada.

Línfiã: 9 _
Extensão: 8,5 kmTrecho da L-E até o km 8,5
Condições Gerais: _Estrada em seu leito natural, sem
abaulamento e intrafegáveL Não foi possível percorrer
todo_o trecho devido as péssimas condiç_ões da pista de
- rolamento.
Ciriha: Travessa da 8-9
Extensão: 3,5 km
Trecho entre Linha 8 e Linha 9
CondiçOes Gerais: Estmda ~m seu leito natural, só perlrilfind~ tráfego pesado e Seirt" drenagem. --Linha: 08
Exterisão: f3 -km
Trecho entre a L-E e km 13
Condíções Gerais: Estrada dando Péssimas cOndições de
tráfe_go, com _Sistema de drenagem prec~rio e em terreno
natural.
Linha: 07
Extensão: I6 km
Trecho enire a L-E _e km 16
Coildiçóe:S Gerais; N_esta viciriai os 3. primeiros quilôme- tros são de bOa qualtdãde, com largura adequada, abaulamen~o e encascalhamento devi9o. N9 entanto_nos quilómetros seguintes sofre um estreitamento, volta ao leito
na:_~Ufa}. ~ P~Tde o sisteni_il'de drenagem; aéarreta~do uma
istTada encaixada no Jelto e permitindo o empoçamento
d'água na plataforma.
___. Empoçamento na Linha 07, demonstrando a inexistência de um abaulamento da plataforma. Est~roblema
se torna, caracterlstico desta Linha, poiS o_co"rie em outro_s pontos. O leito da estraQa está encravado_!l-O terreno
natural e nota-se claramente o acúmulo de materiais nas
b_ordas.

Liilha: C-IO
ExtenSãO: 8;5 km
Trecho entre Rio Machado e Linha Cedão
Condições Gúaís: Esta linha não se encontra dentrO-do_
objeto licitado. No entanto o trabalho executado não
destoa dos_ já comentados. A firma não efetuou a recomposição d~ plataforma e nem deu uma limpeza nas sarjetas. visto que não há um sistema de drenagem.
-Trecho característico. A própria confOrm-aÇão da
estrada facilita o escoamento d'âgua para o centro da
pista de rolamento.
Linha:__ 200
Extensão: 9 km
Trecho entre a Unha E e o Km 9
Condições Gerais: Estrada no leito natural, sem drenagem e dando más condições de tráfego.
Linha: Intermediária
Extensão: lO km
Trecho entre a Linha E e o km 10
Condições_ Gerais: Se as demais Linhas apresentavam,
ao menos. alguns serviços com a motoniveladora, a Linha Intermediária não apresenta nenhum serviço e só
-deu passagem até o km 3.
lU - Conclusão
Durante os trabalhos de inspeção. tanto na parte documental quanto na operacional, observamos que as irregularidades se sucederam, numa evidente prova de mã
administração do erário Público.
Tal afirmativa ·encontra guarida na série de restrições
apontadas ao longo deste relatórío, com réSpaldo nas
normas que regem a administração públlca.
Ressaltamos o fato de que, dos I. 150,5 km de estradas
a serem efetlvamente recuperadas, nos quatro municipi~si ~pjetq_d<j.~noSSfl. inspeçãa:. foram da9-os como execu-
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-Em faCe ao· exPO-sto, encaminhamos este relatório ao

tados apenas 678, I km, que representa apenas 58.,94% da
obra contratada.
Para esta informação, há ainda o agravante de que as
obras apresentadas como executada!~ e, por conseguinte,
efetivàmente pagas, na verdade não o foram, como demonstram os nossos Engenheiros em seüs minüderite$
Relatórios Técnicos.

Coíiselheíro- Hélio .-Má.ximo_ Pereh:a, par<! as

.---;---r:_

~

~~- __,t { , .h .;)1-:i- -,.,_.T

~

é.

~.

_t·.·:t;"

doreine PeSsetti, Ag. de Co~trole Externo- Fláflo BArbosa da ~atta, Engenheiro Civil - Lui_z Carlos Fernandes, Engenheiro Civil.

consi_9e~ _

- rações que julgar necessárfãs.
'
E o relatório.
_ Por:to Velho, 9 de abril de 1986.- Luiz Gomes da Sil~
V:a,_ FilhO, Téc. de Conti'Olé EXterno ~ José Riblunar
Adr~ano da Sih'a, T~~:_ de Controle Externo- Jair Ban-

.~-~-~:.

Ao Nucon

~

Encaminho ~ __pr~~_nte 4ocumentaçào, para que sda
devidamente Autuada e Processada. Em seguida encaminhada os autos ao Conselht:iro Relator.
Em !4-4-86 - Edmilson Ferreira da Silva, Ch. do
Serv. Cont. Exterrto.

~Üi';,~

_:o·::o·:~~cr.:::~c>•<icf-z:;·-ffe."~"I\

•

~-:y:C

L/

c:,::~.

!

·,o,\·

7 ••

- .. _

:::::.~·.;,::.:.

1\o Nobre Procurador para suas manifestaç-ões

Porto

Ve~ho,

1497

15.04.86
Conselheiro

·'

1498

Quarta, feira 28

DIÁIUODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maío de 1986

REMESSA
Nouttt

ó~tn,

f~Ç<:)

remM~II-

do pnsonto processo

or

-n-r}i:.tj_f.0:.d.Y..r.L~---Lr:::E..!b...c.;...:-______~~-------.:..~-=~flm

cumr.~!~- • :~

quo, f:l:-:l •. :•

r... tt..~

!1

•

:, ;· • • • ! ·

eupf,; •. ····-··----- - - - - -

••d.

1 ru~c.

1t,buu.:i ,_, Ct,.;,t.,;. 1..0 L-t.11e ...:. ... _ fkcot.:t.i,I.J.

Pono Ve.ho, __ 7dl::J~-trd• 19SG_

I

I

,

-

TE'?MO DE ;::;:r~TO

Ao,_LL_____d~lo
s r-.
fi

mo lo'>m

,.. , . \,../

'""">•-~

--=-~--.

•

.

i

ProGuradorlo:t ...uí,

v

...

.......,.,,..., .......

d·ato_-----~ .PAPEL PI

do-

rg .'L.b::>_

-

-

') (j'-'t ..... --.::.::::::-:.

u-'.@

~:- ' 1 ....

.
()...?""

•

INFO.

~..._ _,.

;..·-7?

'?-.'ISfr~

............~-

rubri-cr.do sob fl." _(i_ v:_ _ _-_

OOCUMEHTO

ESTADO DE RONDONIA
Câmara Municipal de Cacoal
Oficio

n~'

48/86- CMC. Cacoal, 11' de -abril de 1986

Sr. Conselheiro,
A Câmara Municipal de_Cacoal- RO, aprovou, a pedido do_ Vereador José Emílio Mandaso de Almeida, o
envio a V. Ex~ do presente oficio, para relatar a V. Ex~ o
que segue~
I - O Gov-erno _dj: Rondônia, atraves-do Departamento__ de Estradas de_.RodagemfRO, assinou con~rato
(n~> 249/85-PGE, de 18-9-85, publicado no D!afrio Oficial/RO, de 27-9-85, pâg. 3, Edição n; 930) com a.Firma
Triunfo Construtora Ltda., para execução de serv1ços de
manutenção rodoviária__ rotineira e prevenf!Vá nas r~do
vias vicinaiS rurais, localizadas nos ,Municípios de Ji:

Paraná, Presidente Médici e Cacoal(RO, CUJO valor global era de Cr$ 6.267.788.000 (seis bilhões, duzentos e ses-

senta e sete milhões, Setecentos e oitenta e oito mil cruzeiros), verba esta, segundo informações, oriunda do
Governo FederaL
I I - Pelo referido contrato, o Município de Cacoal
deveria ser beneficiado com a manutenção de 472 km.
Porém, na realidade, segundo constatamos não foram
re~uperádos nem 100 km de estradas, mas a Firma
- Tnunfo Construtora Ltda., recebeu do Governo de Rondônia um montante referente a recuperação de 279 km.
_ III- Então, pelo exposto, solicitamoS os préstimos
de V. Ex~ para interceder junto ao Departamento de Estra~as de RodagemfRO, para verificar a veracidade_ de
tais fatos.
Certos da preciosa atenção de V. Ex~, despedimo-nos
renovando protestos de elevada estima e distinta consideração.

Pr~f~~~~~m~;~·MC.José Emílio Mancuso de Almeida,
Ao Exm~> Sr.
Dr. José Baptista de Lima
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal
De Contas do Estado de Rondônia.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
AMARAL PEIXOTO NA SESSÃO DE 22-5-86 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, quando li na nossa Ordem do Dia que o Sc!nador Marcond~ Gadelha, requereu a indicação de Co~issà<:> p~ra exa~inar os problemas de saúde pública,
JUlguet mmha obr1gaçã~ ocupar esta Tribuna. para fazer
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algumas considerações que _reputo da mais alta relevância.
1
Fali) com a experiêncfa do passado, lembrando que
quando a epidemia de gripe espanhola chegou ao Brasil,

o então Diretor do Departamento de Saúde Pública não hav'12. o Ministério àquela época- fez uma declaração -infeliz, dizendo que era um epfdemia ·comum,
como tantas outras que, todos os anos, chegavam ao

a

País. No flm de poucos dias; Cidade do Rio de Janeiro,
com uma população que não chegava a um milhão de
habitantes, apresentava vinte mil vítimas. Foi tão grave a

situação que até para enterrar os fuorto"s houve dificuldade. Mais tarde, fomos assolados pela epidemia da
febre amarela e da febre amarela silvestre.
Fizemos reallnente um tr-abalho notâvel, que emocionou ao mundo, cientistas e especialistas Se aSsOmbraram
com o modo pelo qual o Brasil consegiu dar combate à
febre amarela e à malária, sobretudo na Baixada Fluminense, onde ela grassava há mais de 100 anos.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, posteriormente, quando Embaixador nos Estados Unidos .fui procurado por um técnico da Fundação Rockfeller, o Professor Soper, grande cientiSta, trazido das universidades
americanas para ser o coordenador dos serviços da Fundação do Brasil, na qual prestou colaboração inestimável.
O Professor Soper foi me prõcurar e afirmou: "O Brasil fez realmente um trabalho notável, conseguiu reduzir
extraordinariãinentc os vetares transmisSores. da, f~b_re_
amarela e da malária, mas não os extinguiu. Eles ainda
existem e se vocês não tomarem providênciaS imediatas,
dentro de alguns anos vão se arrePender amargamente.''
Vim ao Brasil e transmiti ao Presidente Juscelino Kubitschek essa informação, bem como o desejo de colaborar oferecido pela Fundação Rockfeller. Infelizmente, algumas autoridades brasileiras não _çompreenderam a
gravidade da sífuaçãõ e iinpediram que á Presidente Kubítschek aceitasse a colaboração dos Estad_os Unidos, ou
melhor, da Fundação Rockfeller. O Professor Soper foi
muito preciso nas suas obscrvações:_"Enquanto houver
um mosquito transmissor, enquanto houver um doente,
há perigo de contaminação para todo o Pais."
Daí para cá, as notícias nosjdrnãiÇáCusãm sUrtos de
febre amarela silvestre no território- amaiônico, e acusam a presença da malária no meu Estado. Diz-se que
esta desapareceu do Estado do Rio. Não é yerdade.
Constantemente, recebo amigos Que-Vêm do interior e
me comunicam que novos focos surgiram, e nem podia
deixar de ser, porque havendo um transmissor e havendo
a malária, e epidemia existe e po-de s·e agravar de uma
hora para outra, -::orno está se agravando neste momento, nas proximidades do Rio de Janeiro, naqueles municípios que representam massa humana de_ mais de três
_
milhões de habitantes.
A população víve alarmada, porque a transmissor do
dengue, que é o mesmo transmissor da febre amarela, jã
atacou mais de cem mil pessoas. Se surgir um caso de
febre amarela- e já exisfe em São_Paulo, no Amazonas)
e se deslocar para o meu Estado poderá transmitir a toda
população um novo surto de febre: amarela, e aquele horror que o Brasil c_onheceu no começo do século e do qual
se livrou, graças à ação inestim'ável do grande Oswaldo
Cruz, pode ser uma ameaça muito sêria para o nosso
País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não quero responsabilizar as autoridades de ontem ou as de hoje pelo que está
acontecendo, mas o perigo existe, o perigo é da maior
gravidade.
Vi, com satisfação, que o Ministro da Saúde havia se
deslocado para o Rio de Janeiro para, pessoalmente, dar
combate à epidemia, e promover a campanha para a erradicação do mosquifo; vi-as aufOridad_es do Exército colaborando, mas isso é pouco, é preciso que se mobilize o
País- do mesmo modo que estamos mobilizando para
fazer o recadastramento eleitoral - com muito mais seriedade, com muito mais necessidade, para defender o
Brasil contra um surto, que pode ser avassalador, de
febre amarela ou a volta da malária que tanto infelicitoti
o Brasil, sobretudo o meu Estado.
Recordo que meu pai, velho médico do Rio de Janeiro, dizia que quarido estava na Santa Casa e _chegava algum doente do Estado do Rio, antes de qualquer outra
providê~cia, mandava dar quinino; porque era o remédio que combatia a malária, ele poderia ter muitas ou-tras

•

_doen~as

m_a_s a ma\. ária e~e teria naturalmente,. pois a_ sua
procedência era a Baixada Fluminense, -r_egiãO de grande
foco do_ mosquito transmissor.
Essa Comissão para exame dos problemas da saúde
pública, Sr. Presidente, Sfs. Seqadore~,_poderá prestar
grandes seryiços ao País, ao povo brasileiro. Eu confesso, Por -experiência própria, que tenho certo rece_io de
Comissões. Eu presido a Comissão dt;. combate ao_ agrotóxico. Conseguí trazer ãC[_ui eSpecialistas mais destacados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Nordeste, para prestarem depoimentos, mas não
consegui até hoje terminar os trabalhos da Comissã._o.
O Senador ,Pedro Simon, então Ministro da Agricultu___ -fa, recebeu material valioso por nós envlado, mas, _infelizmente, até hoje, não pudemos acabar o nosso trabalho.
Fã.ço votos para que o Senado aprove essa feliz iniciativa do Senador Ma_rçondes Gadelha e nomeie uma Co~
niissão _capaz, g_~:~e qUeira examinar o Problema cóm PiO_fundidade. E o Senadof tão atacado, tão_ofendido até na
sua dignidade, como está atualmente, preste ao povo
brasileiro um grande e decisivo serviço.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OVJL
3• RCuD-iãõ; realizada em 30 de abril de 1986.
Às onze horas e trinta minutos do dia trinta de abril de
mil novecentos e oitenta e seis, na sala de reuniões da
Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa do Senado
Federal, sob a presidência do Senhor Senador Jorge Ka- lume, Presidente, em exercício, da Comissão, e com a
prescnaça dos Senhores Senadores Jutahy Magalhães,
Nivaldo Machado, José Lins e Hélio Gueiros, reúneMse ã
ComiSsão de Serviço Público Civil. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senaâores
Mário Maia, Albano Franco, João Castelo e Helvidio
Nunes. Havendo número regimental, o Senhor Presiden--te declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da
A~a da reunião anterior, que é dada como aprovada. A
seguir, o Senhor Presidente informa aos membros presentes que a reunião destina-se à eleição do Presidente da
Comissão, em fa:CC do afastamento do nObre SenadoiAl--íredo Campos para ocupar a liderança do PMDB no Senado Federal. Em seguida, o Senhor Presidente solicita a
distribuiÇão das cédulas para votação e designa o Senhor
Senador Nivaldo Machado para funcionai como escrutinador. Abertos os votos, foi constatado o seguinte resultado: 4 (quatro) votos para o Senador Jutahy Magalhães e I (um) voto em branco. Proclamado eleito o Senhor Jutahy Magalhães, o Senhor Presidente convida
Sua Excelên_cia para ocupar a presidência dos trabalhos.
Assumindo a presidência, o Senhor Sena-dor Jutahy Magalhães agradece a honra que lhe foi conferida, enaltecendo o trabalho do seu antecessor Senador Alfredo
Campos, pelo brilhante trabalho des.envolvido em prol
da classe dos Funcionários Públicos Civis do Brasil.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de
Bijto, Assi_~~ente da Comissão, a presente Ata que, lida e
- aprovada, será assinada pelos membros presentes.- Senador Jorge Kalume- Senador José Lins- Senador Nivaldo Machado - Senador Jutahy Magalhães- Senador
Hélio Gueiros.

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
3• Reunião-, realizada em 24 de abril de 1986
Às dez horas do dia vinte quatro de abril de mil novecentos e oitenta e seis-;-na sala de reuriiõ_es da CO!TI1SSão,
Ala Senador Alexandre Costa, comparecem os Senhores
Senadores Humberto Lucena, Presidente, Lourival Baptista, Carlos Lyra, Benedito Ferreira, Aderbal Jurema,
_Alexa,n_dr_e .C_Q.Slli. e NJvaldo Machado, reúne-se extraor_
dinariamente a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer por motivQjustificado, os SeM
uhores Senadores Mário Maia, Henrique Santillo, Mauro Borges e Lornanto Júnior.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente -se:::na-dor Humberto Lucena, declara abertos os trabalhos e
dispensa a leitura da Ata da reunião ant.erior, que é dada
COmo aprovada.
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Em s_eg_uida, o Senhor_Prcsidente concede a palavra ao
Senador LÕuriVal Bapti:úa, que eiriiie parecer favorável
ao Projeto de Lei do Senado n\0 312, de. "1985-DF, "dispõe, no âmbito do Distríto Federal, sobre microempresu, isenções ~o !mposto sobre a Circulação_ de Mercado:rias e do Imp_osto -Sobre Sef-viços de qualquer natureza, e
dá outrasprovidências_", de autoria do Poder Executivo.
Posto em_ ~iscussão o pare_cer, e, em seguida, çm votação,
é o mesmõ apfovado por unanimidade. Prosseguindo O
Senhor Presidente cOnCede a pafavra- ao Senador NivatM
do Machado, que emite parecer pelo arquivamento ao
Projeto de Lei do &eóado n9 280, de 1985-DF, "concede
ao Doutor Plínio Caritanhede, ex-prefeito do Distrito
Fede-ral, um subsídio mensal e vitalício, e dá outras providências",de autoria do Poder Executjvo. Posto em discussão o parecer, e, em; seguida, em votação, é o mesmo
aprovado por unanimidade. Conlinuando o Senhor Pres_i_çi_ente__co_n<:C-~ea palavra ao Senador Carlos Lyra, que
apresenta o relatório do veto pã.rcial ao Projeto de Lei do
Senado n\0 235, de_,!985-DF, "altera os artigos J9, 29, 39,
49, 10 da lei n9 6.450, de 14 de outubro de 1977, que Hdispõe sobre a Organização Básica da Polícia Militar do
Distrito Federal''. de autoria do Poder Executivo. Posto
em discussão o relatório, e, em seguida, em votação, é o
mesmo aprovado por unanimidad-e. Pfosseguindo o Senhor Presidente Senador Humberto Lucena sugere o
adiamento do 49 item, Programação do 29 Ciclo de DeM
bates Sobre Brasília, para o dia 29 de abril de 1986. Posta
em discus~ào a sugestão do adiamento, e, em seguida, em
votação, é. a mesina aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, K lebcr Alcoforado Lacerda, Assistente da
Comissão, a presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
4f- Reunião, realizada em 29 de abril de 1986

Às dez horas do dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oTtenttt~-seis, na sala de reuniões da Comissão,
Ala__Senador Alexandre Costa, comparecem os Senhores
Senadores Humberto Lucena, Presidente, Nivaldo Machado, Helvídio Nunes, Alexandre Casta, Lourival Baptista e Henrique Santillo, reúne-se a Comissão do Distri_to Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Mário Maia, Mauro Borges, Aderbal
Jurem a, Carlos Lyra, Lomanto Júnior e Benedito Ferrei~
ra.
Havendo núme_ro regimental, o Senhor Presidente, Senador Humberto Lucena, declara abertos os trabalhos e
dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
c_omo apr-ovada.
Em seguida, o Senhor Presidente esclarece ao seus paM
res que a presente reunião se destina ã programação do
29 Ciclo _de Debates Sobre Brasília, com os temas:
Educação: Ensino de }9 e 29 Graus;
Saúde Pública no Distrito Federal; e
Agricultura e Abastecimento no DiStrito Federal e Região Geoeconómica.
Na atribuição regimental de Presidente da Comiss-ão
do Distrito Federal o Senhor Presidente Senador Humberto Lucena indica, para compor a comissão organizãdora do evento, os Senhores Senadores Alexandre Costa,
Mário Maia e Nivaldo Machado. Postos em discussão os
temas dos debates e os nomes dos Senadores para com~
porem a Comissão Organizadora, e, em seguida, em votação, são os mesm_os _aprovados por unanimidade.
Quanto à data da realização do 29 Ciclo de Debates fica
em aberto, p<~ra melhor ser estudada em data oportuna.
Nada mais havendo a tratar, encerraMse a reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
4• Reunião, extraordinária, realizada
em 22 de maio de 1986
Às onze horas do dia__ vint_e e dois de maio de mil novecentos e oitenta e seis, na sala de reuniões da Comissào, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência
do Senhor Senador Jutahy Magalh~es e com a presença
dos Se_nhores Senadores Jorge Katume, José Lins, Nivaldo Machado e Virgílio Távora, reúne-se a Comissão de
Sc:rviço Público Civil. Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, oS:-Se-rihOTes Senadores Mário Maia, Albano Franco, João Castelo e Helvídio Nunes. Havendo
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núme-ro regimcnhll,-o Senhor Pr6sidente deClara- <_l_~irto
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reurlião
anterior, que ê dada como aprovada, A seguir, são aprecindas as seguintes matérias: I. Projetp de Lei d_o Senado
nl' 27, de I985, que '"dispõe sobre prorrogação de prazo
de validade de concurso-público, nos casos~ condições
que especifica". Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer: Favorável, na forma da Emenda Substitutiva n"' 1CSPC.-Aprovado -peta COnlisSão. 2.: PrOjetO d.e.:Ld dO,
Senado n~ 2?0, de 1985, que "estende aoS integrantes da
Categoria Funcional de Agente de Defesa Flore~tal, do
I BDF, a gratificação -instilufda pelo Decreto-lei n~' 1.714,
de 2! de novembro de 1979, e dã ou~ras proVídêõdas".
Relator: Senador Jorge Ka1ume. Parecer; Favorâvel.
Aprovado pela Comissão. 3. Projeto de Lei do Senado n~'
297, de 1985, qu-e_ .. acrescenta dispositivo à_ Lei n~' 5.108,
de 21 d_e setembr-õ de 1966 (Código Nacionál de Tr_ânsito), para o fim de dele'rminar a in~fUsão ~e_um representante da Associação Brasileira de Medicina OeTfáfego
no CONTRAN ". Relator: Senador Jorge Ka1ume. Pare--

·eer. ·Fa~i-ável. Aprovado pela Comissão. 4. Projeto de

Lei do Setlado n~" 195, de 1985, que "inclui as categorfas _
funcionais de Contador, Auditor e Técnico de Controle
-Interno. e_ntre os d_esti_natários da gratificação de desempenho de ativjdades de fiscalízação financeír_li e Orçamentária da União". Relator: Senador Virgílío Távora.
Parecer: Favorável. Aprovado pela Comissão. 5. -Projeto
de LeLdo Senado n"' 231, de 1985, que ""dispõe sobre a
criação da Polícia Florestal, e dá outras providências".
Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: Favorável.
Aprovado pela Comissão. 6. Projeto de Lei do Senado n"'
99, de 1983, que "dátwva redaçâO à dispositivos da Lei
nl' 4.215, de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre 9 EstatutO- dã -Ordem dos Advogados do Brasil". A: matéria foi
retirada de pauta, a pedido do Senhor Relator. 7. Projeto .
de ~(do Sena-do nl' 182, de"1985, 'que "altera Ôcaput do
artigq 3~" dq._ Lei nl' 7.025, de 8 dé setembro de !982". Relalor:- Senador Jutahy Magalhães. Parecer; Concluindo
pelo arquivamento da matéria. Aprovado pela Comis-
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são:-s·.-pfõJêto de Lei do SenUdo n9 279, de 1985,' quC ·'estende acis servidores públicos civis aposentados p9r temPO de Serviço e por invalidez simples, o reposici~1amen
t_o, até dozeref!_!réncias, j~ deferido aos servidores errfãfividade". Relator: Senador Jutahy Magalhães. Pare_cer:
Favorável. Aprovado pela Comissão. E, finalmente,
Projeto de_ Lei do Senado n~' 311, de 1985, que "acrescenta dispoSitivo à Lei Complementar n9 26, de 11 de setembro de 1975, que "'altera disposições da legislação
que regula o Programa de Integração SoCial (PIS) e o
Programa d~ Informação do Patrimônio do Servi_dor
Público (PASEP)''. Relator: Senador Jutahy Magalhães.
Parecer: Favorável, na forma da Emenda n' 1-CSPC.
Aprovado pela Comissão. Nada mais 1-i::J.vendo a _tratar,
o Senhor Psesidente dectanl. encerrado os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada
por Sua Excelência. - Senador Jutahy Magalb:ães, Presidentç.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 78•SEBSÃO, EM28DE'MAIO DE
1986
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2- Oficias do Sr. l9-8ecretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisdo do Senado autógrafos do
seguinte projeto:

-Projeto de Lei da Câmara n'~4/86 (n'~7.157j86,
na Casa de origem), que dispõe sobre a transmissão
do pr<;>grama oficial roferido na alínea e dQ art. 38 da
Lei n~ 4.117, de 27 de agosto de 1962- Código Brasileiro de Telecomunicações.
Comunicando a aprovação das seguintes matériizs; --Substitutivo do Senado ao PrOjeto de Leí da
Câmara n'i' 27, de 1986 (n~' 273/83, na Casa de origem), que define os críirieS coittra o sistema financer.:ro nacional, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado' n'~ 331/80 (n~'
5.804/85, na Câmara doS-ITeputados), que erige em
monumento nacional a Cidade de São CristOvão, no
Estado de Sergipe.
1.2.3 - Comunicação
-Do Sr. Senador Fenúmdo -Henrique Cardoso,
que se ausentará do País.
1.2.4- Requerimento
- N~' 106/86, de autoria do Sr. Senador José lgnâcio Ferreira, solicitando que tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei do Senado n'~s 258(84,
2llf84 e 234/84.
1.2.5- Comunicação da Presidência

produtores de borracha. Condecoração, pelo Itama~
rati, de personalidades que menciona~
SEN-f!J,f)R CESAR'CALS- Emenda que serâ
oferecida por S. Ex• a projeto de lei de autoria do Po~
der Executivo: isent::ijldo do pagamento da contri-

-buíção

9s

perfMoriTs:tas e apOsentados do SlNPAS,

pm:a incluir os mHitares e seus pensíonísüi.s. Notícia
veiculada pela Imprensa sobre a aprovação, pela Câmara dos Deputados, de projeto de lei dispoÍl.do
$obre a candidatura nata.
SENADOR MARCONDES GADELHAResol_ução assina~a pelo Presidente do INAMPS,
que implementa a assistência integral à saúde 43-iilü.:_
lher.
1._2_.7- _Ô:nn,unicação da Presidência
-ConvocaÇão -de sessãO extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.3-0RDEM DO DIA

- Projeto de Lei do Senado n'i' 97J86, que estabeJt:ce nor_m_as_ para a propaganda eleitoral nas eleições
de 1986 e dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'~ 69/81 (n9 816/79,
na Casa de o!igem2t_que dá nova redaçào ao art. 110
da Lei n'i' 5,108, de 21 de setembro de -1966- CódigO
Nacional de TrânsitO, determinando o pagamento,
pelo infrator, de mlllta de trânsito de sua responsabilidade. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n9 71/81 (n'~ 81/79, na
Casa de origem), que modifica a redação do caput do
art. 7~' da Lei n9 4.380, de 21 de agosto de 1964, que
institui o sistema financeiro para aquisição de casá
própria. Votação adiada por falta de quorum:

Manutenção do veto Presidencia_l aposto ao Pr~e-Projeto de Lei da Câmãra n9 85/8"1_ (n'~
to de Lei do Senado n'i' 235/85- DF, que dispõe sobre ____ 1.6~2/80, na Casa <!_e origem), que altera dispositívo
da Lei n9 6.537, de 19 de jun!JQ de~ 1978, dispondo
a organização básica da Polícia Militar do DiStrito
Federal, e dá outras providências.
sobre os -Conselhos Federal e Regionais de Econo1_2_6 _ D~urso~ do Expediente
mia. Votação adiada por falta de quorum.
-_Projeto_ de Lei da Câmara n9 _104/79 _ (n'~
SENADOR JORGE KALUME- Discriminação
3.9'2:3(17, na -casa ~de Origem), que espiCífica -condiçõeS para inscrição e registro de embarcações.. Voque_csturia-ocorrendo em relação ao Estado do Àcre,
referentl ao projeto POLAMAZONIA. Pleito dos
tação adiada por falta de quorum.

-Projeto _de Lei da Câmara nt 196/84 (~'
2.736/83, na Casa· de origem), que dispõe sobre~
alienação de imóvei~ pertencentes aos municípios e
dá outras providências. Votação adiada por falta de
, quorum.

-cer-

-Projeto ·âe
d<i -Câinara n'~ 187J8S (n'
4.967f85, na Casa de origem), que fixa os valores de
retribuição da categoria funcional de biomédico e dã
outras providências, Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 92/86, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, soliCitando, através do Ministério da Indústria e do Comércio ã Superi:ntendência
de Seguros Privados - SUSEP, acerca da ínter~
rupçào havida nas atividades de empresas de previdência privada e conseqUentes providências porventura tomadas visando â defesa dos associados dessas
entidades. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 95(86, de autoria do Sr. Senador Lenoir Vargas~ solicitando a inclusão, em Ordem
do Dia, do Projeto de Resolução n'~ 16/85, de sua autoria e de outros Srs. Senadores, que concede aos exSenadores da República o direito de utilização dos
serviços técnico--assistenciais do Senado Federal que.
discrimina, e dá O~tras providencias. VotãÇão adiBda
por falta de quorum.
_
-Projeto de Le_i ·do Senado n~' 4/84, que introduz
alterações no art. 17 da Lei_n'i' 5.107, de 13 de setembro de 1966, para dispor sobre indenizaçào dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais
de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966. Yotaçio adiada por· falta
de quorum.
_ -:-Projeto _de Lei do Senado n"' I43L85, que reVoga
disposição do De_creto-lCi n9 l.9IO;- de 29- de dezembro de 1981, Votação adiada por falta de quorum.
-o.- Projeto de Lei do Senado n9 46/85, que introduz
modificações no Código Penal com vistas a ampliar a
imUnidade peõa1 do ad'{ogado no exercício de sua
atividade postulatória judicial. Votação adiada por
falta de quorum.
-·Projeto de l~i do Senado-n9 15 ij85, que dispõe
sobre a edjçào de dect;etos secretos, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
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- Projeto de Lei d_o Senado. n~' 242(84, Que dá
nova redação a_o art. 7'~ da Lei n~' 5.692, de li de agosto de 1971, que fixa as diretrizes e bases para o ensino

de li' e 2Ygrau:s: Votação adiada por falta de quorum.

--Projeto de Lei da Câmara n~ 197/84 (p9 953/83,
na Casa de origem), que institui' O programa ·naCiOnal
do milho- PROMILHO, e determíria outras provi-

dências. Apreciação sobrestada por falta de qUorum,
para votação do Requerimento n~" 93/86, qe adiamento da discussão~
-- 1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENA DOR HELIO CUEIROS- Cã.rta-diriilda

pelo Sr._t-k:lson Ribeiro, MinistrO da Reforma e Desenvolvimento Agrário, ao Senhor Pr~_id_e_nte daRe-pública, de exoneração do cargo de Ministro daquela
pasta.

SENADOR OCTAVIO CARDOSO, Como Líder
- Reforma agrária.
SENADOR MOACYR DUARTE-Colocações
sobre o aparte do Senador Marcondes Gadelha _ao
discurso proferido na presente sessão pelo Senador
HéHo Gueiros. Moção aprovada pela Universidade
Federal do Rio Grande do Nor.te, em favor da po~
sição .do Governo Federal, no _concernente ã p-olttica
de reserva do mercad.o de infõr_mática. · SENADOR LENOIR VARGAS- Expectativa de
candidatos aprovados para o conCUrso de Técnico dO
Tesouro Nacional, sobre a possibilidade do nãoK
aproveitamento de sua força de trabsdho pelo MinisK
tério da Fazend~. _
SENADOR LO() RIVAL BA PTESTA-, Título de
Sócio Benemérito concedido a S. Ex•, pelo SindicatÕ
dos Professores do Estado de Sergipe. ~SENADOR RAIMUNDO PARENTI;;-,
Denúncia de que a indústria cimenteira de Manau_,s,
- AM, estaria vendendo a saca de cimf:rito ·acíma_da _
preço de tabela_.
SENADORA EI)NICE.MlCHUEL-,
Apreensões de S. Exf ante as incertezas da dístri~
deTecursos para o setor agrfco!~ -~a A_mazõ:_
ma._
b~ição

SENAD7)R HUMBERTO LU.CENA- Violêpcia
urbana no Distrito Federal.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia cm''pfóxima
sessão
:
'
1.4- ENCERRAMENTO

2-ATA DA 79•SESSÃO,EM28DEMAIO DE
1986

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- pficios do Sr.l"'...Sec-retárlo da Câmara dos

Deputados

Encaminhando à revisàá do SeniJdo autógriifoS dos
seguintes jirOjetos: - Projeto de Lei da Câmara n"' 5/86 (n~" 6.576/8~.
na origem), que aplica ao Procurador-Geral daRe~
J}ublica e ao Consultor-Geral da República as disposiçOes da Lei n"' 7.374, de 30 de setembro de 1985.
- Projeto de Decreto Legislativo nl' 2/86 (n"'
97/85, na origem), que aprova o texto da Convenção
de Viena s_Qbre Responsabilidade Civil por Danos
N_ucleares, concluíd~ em Viena, a 21 de maio d~ 1963.
- Projeto de Decreto Legislativo nl' 3/86 (n"'
J 13/86, na origein), que aprova o texto do Acordo
sobre Gratuidade Parcial na Execução de C3.rta"S Ro~
g3.tórias, celebrado, por troca de notas, entre o Governo da República FederatiVa do Brasil e o Governo
da República Francesa, em 5 de outubrQ de 1978.
~ Projeto de Decret_o Legislativo_ n"' 4/86 (n'~
'86(85, na 6rigem), que aprova o texto da Co~~ensão
n~' 138, da Organização Internacional do TrabalhoOIT, relativa à Idade Mínima para Admissão em
Cmpl"ego, adotada a 26 de junho de 1973, em Genebra, durante a LVIII Sessão da Conferência futer~
nacional do Ti'abalho.

- Projeto de D_ecreto Legislativo n~>___5j86_ (n~'
l04f85, na origem), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Técnica, Cie_ntífica e TecnolQgiCa_-entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go~
vemo _da República Dominicana, assinado em· São
Doniing~.-~:1 d_e f~_er~i~o ~e- 1985.
- Projeto de Decreto Legislativo n~> 6/86 (n9
l05j85; na origem), que aprova o texto do Acordo
para a Criação de uma Comissão Mista BrasileiroEgípcia, ci:lebrado entre o Governo da _Jtepúb!ic_a_ Federativa do Brasil e o Governo da República do Egito, em Jhasília, a 7 d.e març~ de 1985.
- Projeto de DecretQ Legislativo n~> 7/86 (n9
99/85, nà origem), que ?Piava o texto do A._cm:do Internacional relativo ao "Serviço de Radiodifusão em
Ondas Médias, firmado pelo Brasil em 19 de de~
zembro de 1981, por ocasião da Conferência Admi~
nistrativa Regional de Rãdiodifusão ein Ondas Mé~
dias (Região 2), realizada no Rio_~e Janeiro.

2.Z.2 - Coniunlcação da Presidência
Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara n<? 5/86, lido anteriormente.
2._2.3- Oficio do Sr.
Deputados

4~>-Secretário

da Câmara dos

Encaminhando novos autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara n" 40/84 (n~' 3.006f76, na Casa de ori~
gem), a fim de substituírem os enviados àilteriormenK
te, que apresentam incorreções.
2.2.4 - Comunicação da Presidência
J.>ro~idências adotadas pela Mesa com relação ao
expediente anteriormente lido.
•

2.2.5- Leitura de projetos
Proje~o de

Lei do

Sena~e_ n~' 11_1/86~

de autoria do

Sr. José I&náCio Ferreira, que dispõe so_bre a_ fixaçãp_
ou reajuste do aluguel nas locações prediais urbanas.
Projeto de Lei do Senado nY 122/86, de autoria do
Sr. ddaCír Soares, que is_enta do imposto de imporK
tação ~beils que específic"ã.
~2.6- Requerimento~
N~> 107/86, de autoria -do Sr. Moacyr Duarte e outros Srs. Senadores, solicitando que em data a ser
marcada, s,ja realizada sessão especial para homena~
gear a -memória d9 Senador Aderbal Jurema.

N_9 108/86, de autoria çloSr. Alfredo Campos e oU~
tros Srs. Líderes, de urgência para o Projeto de Lei da
Câtnai'a nY 4/86, que dispõe sobre a transmissão do
programa oficial referidO na alínea e do art. 38 da Lei
n~ 4.117, de 27 de agosto de 1962- Código BrasileiK
ro de Telecomunicações.

_

2.3~0RDEM

DO DIA

-Projeto de Lei da Càmara n~' 65/85 (n~> 2. I 14/83,
na Casa de_orígem), de iniciãtíva do Senhor Presiden~
te dã República, que autoriza o Instituto do Açúcar e
do Ãlcool- IAA a alienar bens de sua propriedade,
localizados nos Estados qe Minas Gerais~ São Pau_lo,
Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, e dá outras
providências. Aprovado. ~ sà.nç~o.
~ Projeto de Decreto Legislativo n'? 1"0J84 (n'
53/84~ ·na -~m.a~a dos Deputados) que aprova as
contas do Senhor Presidente da República, 'i-elativas
ao exercício_!i.nanceiro de 1982. Aprovado. A Comissão de Reda(;ãp.
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-PrOjeto de Lei do Senado n" 95/86-DF, que autoriza o Distrito Federal a abrir crédito especial de

Projeto de Lei da Câmara n9 4/86, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n9 108/86,
lido no Expediente da sessão. Discussão eacerrada,
após parecer da comissão compefente, ficando avotação adiada por falta de quorum.

CzS 35.291.000,00 (trinta e cinco niilhões, duzentos e

noventa e um mil cruzados), e altera o orçamento
para o exercício de 1986. Apl-ovado. Ã Comissão de
Redação.
-

2.3.2- Di~~, ap6s a Ordem do _Dia

- Projeto de Resolução n" 25/86, que aprova as
contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao
exercido fiilanceiiá de 1984. Aprovado. A Comissão·
de Redação.

SENADORA

3 - DISCURSOS. PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr._ Virgílio Távora, proferido nii sessão de 275-86
-------Do Sr, Roberto Campos, proferido na sessão de
27-5-86
Do Sr. Mui-ilo BaQ_aró, prOferido rui sessão de 205-86 (republicação)

EUNICE MICHILES-

Manifestação em Prol do menor carente brasileiro.

2.3.1- Matérias apreciadas ap6s a Ordem do Dia

2.3.3- Designação da Ordem do Dia da pr6xima sessão

Requerimento n"' 107/86, tido no Expediente da
sessão. Aprovado.
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4-MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI-

DOS
6- COMPOSIÇÃO_ DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 7811- Sessão, em 28 de maio de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs.: Passos Pôrto, João Lobo, Marcondes Gadelha e Mário Maia
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Raimundo Parente - Claudionor Roriz
- Galvão Modesto - Odaclr Soares - Hélio GUeiros
-Alexandre Costa- Amêi'lcO-de Souza- Alberto Silva- João Lobo- Cesar Cais- José Lins -_Virgílio .
Távora- M-oacyr Dual-te- Humberto LUcena- Marcondes Gadelha- Cid Sampaio - Nivaldo Mac~ado
- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Lourival
Batttista- Passos Pôrto- Moacyr Dalla -Jamil Haddad - Murilo Badaró _- Alfredo Campos- Fernando
Henrique Cardoso- Severo Gomes --Roberto Campos- Marcelo Miranda- Affonso Ca~ar_go --Ã_Ivaro
Dias - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli- --Pedro Simon --Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A lista de presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Sena~
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
So_b a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l9-Secretãrio irá proceder à leitura do Expedien-

te.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER
N• 400, DE 1986
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução nO? 26, de
1986.
Relator: Senador Jorge Kalume
A ComiSsão apresenta a: -redaçâo finai do Projet-o de-Resolução nO? 26, de 1986. que suspende a execução dos
artigos 204 a 212, da Lei n~> 566, de 31 de dezembro de
1977, do Município de Barrinha, Estado _de São Paulo,
dectarados inconstitucionaiS pelo Supremo Tribunal Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, ~28 de maio de 1986. Lenoir Vargas, Presidente- -Jorge Kalume, Relatj)rAmérico de Souza.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1986

Suspende a execução dos_artigos 204 a 212 da Lei
n"' 54?,6, de 3l_de dezembro de J977, do Munidpio de
Bal-rfnha, Estado de SãO PaUlo, declaradoS: inconsti- _
tucionais pelo SUpremo Tribunal Federal.
O Senado Feçleral resolve:
- -ArÍi~o- ú~ico. ~suspensa, p~r inconstitucionalidade,
nos termQS do artigo 42, item VII, da Constituição Federal e, em face da decisão definítíva do Supremo Tribunal
FePeral, proferida em sessão plenária de 27 de maio de
198_1, nos autQs do Recurso Extr~ordinário n'>' 94.397, do
Es_tM3o__ck~S_ã_p Paulo, a -e;itecuçã6 âOs artigos 204 a 212 da
Lei n<1 566, Q.e 31_ de dezembro de 1977, do Município de
Barrinha, daquele EstadO.

dito no valor de Cz$ 1.552.266,70 (hum milhão, quinhentos e cinqUenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e setenta centavos), correspondente a 36.930,98
Obrigações Reajustáveis do Tes-ouro Nacional ORTN, _considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
42.03!,56, vige'Iite em jUlho de [985, junto à Caíxa Econômica FePeral, esta na qualidade de gestora do Fu,ndo
de Apoio ao DeSenvolvimento Social- FA-S, destinada
à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, no
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Bancç Central do Brasil, no respectivo pro.cesso.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER

PARECER
. N• 401, DE 1986
Da Comissão de Redaçiio

N• 402, de_ 1986
Da Comissão de Redação

·:Redaçà~· final do Projeto de ResOi~ção n9 28, de
1986.
. . .

Redação Final do Projeto de Resolução n'>' 29, de
1986.

Relator: Senador Américo de Souza
-A Comissão apresenta a redação final do Projeto -de
Res.olução n9 28, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu-nicipal de Santo Antônio de Leverger, Estado do Mato
-GrosSo, a contratar operação de crédito no valor de CzS
C552:2Qf."70-(lfu,m m.ilhão, quinhentos e cinqUenta e dois
mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e setenta centa--vos).
-Sala de Reuniões da Comissão, 28 de maio de 1986.Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza, Relator
- Jorge Kalume.

-A Comissão apresenta a Redação Final do Ptojeto de
Resolução n\1 29, de 1986, que autoriza a PrefeitUia Mu~
nicipal de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor de CzS
532.128,80 (Cjuliihentos e tririta e dois mil, cento e vinte e
oito cruzados e oitenta centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de maio de 1986.Lenoir Vargas, Presidente - Jorge Kaiume, RelatorAmérico de Souza.

ANEXO AO PARECER N• 401, DE 1986

ANEXO AO PARECER N• 402, DE 1986

~-

Redação final do Projeto de Resolução n'>' 28, de _
1986.
ra~o Saber que o Senado Feçieral aprovou, nos termos
do ~artiiõ 42, iiH::iso ~I. d_a _ Constituição, e eu,
· ~--; PreSid~nte; proEnUJgo- a seguinte

Relator: Senador Jorge Kalume

Redação Final do Projeto de Resolução
1986.

, DP:1986

Redação final do Projeto de Resolutào nO? 26, de
1986.
Faço saber que o Senado Feç:ieral aprovou, nos tel-mos
do art. 42, inciso VII, da_ Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

O 'Senado Federal resolve:
Art. 1"' -~a Prefeitura Municipal de Santo Antônio
_ d~ J,.ever:ger, Estad9__ do_Mato_Groasp;nos termos do ar-

~

29, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, i h ciso- VI. da -constituição, e
• Presidente, promulgo a seguinte
eu,

RESOLUÇAO N•
RESOLUÇÃO N'

~utori:ia a P~~feifuril Muú1cipal dê _Sa~Ío.Antônio
de LeVerger, Estado do Mato Grosso, a contratar
operação de crédito no valor de CzS 1.552.266,70
(hum milhão, quinhentos e cinqUenta e dois mil, duzentos e- sessenta fi seis ci-nzados e setenta centavos).

ANEXO DO PARECER N9 400; DE-1986

tlgo)9 da_ ResolUção n<1 93, de II de outubro ~e 1976, do

~--Senado Feç:ieral, autorizada a contratar operação de crêc-

, DE 1986

Autóri~ã' a PrefeítUrã- Municipal de Mirassol

D'Oeste, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de CzS 532.128,80 ( quinhentos e trinta e dois mil, cento e vinte e oito cruzados e
oitenta centavos).
O Senado Federal resoive:
- Art. ]\I- -r:: a _Pre-fêitura.~·ú.i-r1tcfPal d~ Mira"Ss~l Ó'Qestc, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 2i> da
Resoluçâo tl9-9J"; de..ll de outubro de 1976, do Senado
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Federal, autorizada a c-ontratar opefação de crédito no
valor_ de_ CzS 532.128,80 (quinhentos e trinta- e dois mil,
cento e vinte e oito cruzado_s e oitenta centavos), correspondente a 21.779,94 Obrigaçõ_çs_Reajustáveis do T~ou

ro Nacional- ORTN, considerado. o valor nomiil.~l da,
ORTN de CrS 24.432,06, vigente effi ja.neiro de 1985,
junto à Cãixa Econômlca· Federal, esta na quíilidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social.
- ,FAS, destinada à iffiplantação ~e galerias-de águas
pluviais, meioS-fios e sarjetas, no Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Cen(ral do Brasil, no

respectivo processo.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na

~ata de

publicação.

'

>

-

-

sua

PARECER

N• 403, DE 1986
Da Comissão de Redação

Redilção final do Projeto de Resolução
1986.

n~>

30, de

Relator: Senador Américo de Souza
A Corriissão ·apresenta a redação __ final do Projeto -de
Resoluçã_o n'~ 30, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina, a
contratar operação de cré.dito"- no valor de Cz$
141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e
dois cruzados e trinta e um centavos).
Sala das Reuniões da Comissão, 28 de maio de 1986.
- Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza, Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N' 403; DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução
1986.

n<~

30, de

Faço saber que o Se'nado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da COnstituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, OE 1986

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Gran!~' lf_s!!Uio de Santa Catarina, _a ~~l!t_r~_!!~aç~~
de crédito no valor de Cz$ 141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e dois cruzados e trinta e
um centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. I<~ t. a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes,
Estado de Santa Catarina, -noS termos do artigo 2<~ da·
Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada _a cQ.ntra_tar_ operação de crêd.ito no
valor de CzS 141.132,31 (cC:mfõ·e-quarenta e um mil, cento e trinta e dois cruzados e trinta e um ~nta, VO,!i}. côi'respondente a 2.857,11 Obrigações Reaju.Stãveis d_Q Tesouro NacionaL- ORTN, considerado o valor nominal ela
ORTN de CrS 49.396,88 vigente em agosto de 19S5, junto à Caixa Ecoi_lômica Federal, esta na qualidade de gestora do FÚndo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, des_tinad_a à implantação de escolas no Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo Processo.
--··
..Ãrt. 2~> Esta ieSOlúÇãOentra em :vigor na data dê sua
publicação.

PARECER

N• 404, de 19.!!6
Da Çomissão de Redação
Redação finai do Projeto de. Resolução n~> 31, de
1986.
Relator: Senador Américo de Souza
A Comissão apresel1tá-a-·redação- final do -Projeto de
Resolução n9 31, de 1986, que autor~za l:!- Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Estado de São Pa~lQ, a contratar,
operação de crédito no valor de Ci:S 6.162.889,60 (seis·
milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta
-~-___ _
e nove -cruzados e sessenta centavos).
Sala de Reuniõ_es da Comissão, 28.de maiO de 198_6.Lenoir Vargas, P;esidente- Amé-rico de Souza, Relàtor
- Jorge Kalume.

~ANEXO

AO PARECER N' 404, DE

1~86

Redação final do Projeto de Resolução IJ9 31, de
~-1986.

~-~

~

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e- eu,
, Pres.raente, prõmulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
; DE 1986
Autoriza a Prefcitur11. Munlciplll de Cruzeiros, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no
valor de CzS 6.162.889-,60 (seis milhões, CentO e ses-:
senta é dóis mil, oitOcentos e oitenta e nove cruzados e
sessenta centavos).
- .O :SCnado Fed;al resolve:
Art. I<~ E a Prefeitura Municipal de Cruzeiros, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução
n~> 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de áêdito no valor de CzS
6.162.889,60 (seis ritilhões, c~nto e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove cruzados e sessenta centavos),
correspondente a 124.762,73 Obrigações Reajusfãveis do
Tesouro Nacional - ORTNs, considerando o valor nominal da ORTN de CrS 49.396,88, vigente em agosto de
1985, junto à Caixa EConômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS~ destinada à execução de obras de galerias
pluviais, guias e sargetaS, no Município, -obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Centr"al, no respectivo
processo.
Art. 2<~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
~PARECER

N• 405, de 1986
D~ Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Ofício n9 S/2, de 1986, do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal (n<~ 81/85-P/MC, na origem), comunicando ao Senado a declaração da iq..
cOnStitucionalidade de expressões contidas no art. 1<~
da Lei n<~ 6.686, de 11-9-79, e do art. 2<~ da Lef n'1

7.135, de 26-10-83.

Relator: Senador Hélio Guetros
Com vistas ao disposto no item VII, do art. 42, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente do Supremo
Tribunal comunica ão Senado que aquela Egrégia Corte
declarou a inconstitucionalidade de expressões contidas
no art. I<~ da Lei n'~' 6.686, de 1979 e do artigo 2~> da Lei n~'
7.135, de 1983.
Do ex ame do processo, verifica-s-e cj_ ue o arresto em
--tela se respaldou na violação do§ 23 do rol c-onstitucional de garantias individuais inscrito ridart. 153, da Carta
Magna. É que os malsinados preceitos, aos crimes restrições à- classe dos biomêdicos, só permítindo anãlises
laboratoriais àqueles que tenham freqíientado certas disciplinas na sua formação univeristâria e desde que graduados atê julho de 1983, desatendiam aos mencionados
dispositivos.
Verifica-se, ainda, -do Oficio sOb eXame, que a ·decisão
foi unânime· e irrec-orrível, assim, dando cumprimento ao
estabelecido na Lei Maior, propomos o seguinte:

DE

PROJETO
RESOLUÇÃO
N' 33, DE 1986
Suspende, nos termos do item VII, do art. 42, da
Constituição Federal, expressões contidas no art. ]1'
da Lei n~' 6.686, de 1979 na redaçio que lhe deu o art.
1<~ da Lei n<~7.135, de 1983, eoart. 2<~ da Lei n<~7.135,
de 1983, decla_ra_nd0o:-0s inconstitucionais por decisão
definitiva do Supre_mo frib_unal Federal~·

ü Senado Federal resolve:
Artigo único. Fica suspensa a eXecução dos seguintes dispositivos declarados inconstitucionais por decis~o
definitiva do Supremo Tribunal Federal:
- -I - ãs expressões "ATU AIS" e "Bem como os diplomados_- que ingressarem pesse curso em vestibular reali~
zado até julho de IS?83" co·fltidas no art. 19 da ,Lei n<~6.686, de 11 de setenibro de 1979, com a redação dada
pelo artigo l<~da Lei~<~ 7.135, de 26 d~outubro de 1983;

II- O art. 29 da Lei n<~ 7 .135, de 26 de outubro de
1983.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1986. -,José- lgnácio Ferreira, Presidente - Hélio Gueiros, Relator Luiz Cavalcante - Lenoir Vargas - Amaral Furlan Nivaldo Machado - Jutahy Magalhães - Helvfdio Nunes.

PARECERES

N•s

406,~ 407

e 408, de 1986

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem g9
333, de 1985 (n'~ 645/85, na origem), do Senhor Pre-sidente da Repuôlica, submetendo à aprovação do Se-nado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Guaramiranga (CE) a contratar operação de crédito no valor de CrS
423.444.429 (quatrocentos e vinte e três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e qUatrocentos e vinte e nove cruzeiros).
Relator: Senador Virgi1io Távora.
Çom a Mensagem n'~ 333/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Guaramiranga (CE),
queobjetiva contratar,juntoà Caixa Econômica Federal
a ·seguinte operação de crédito:
Características da operação
A- Valor: Cr$ 423.444.429 (correspondente a
10.074,44 ORTN de CrS 42.031,56, em junho/85);
28- Prazos:
I -de carência: 3 anOs;
2 - de amortização: IO anos;
C- Encargos:
I -juros de 6% a. a. cobrados trimestralmente;
2- correção monetária: 70% do índice de variação
das ORTN;
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo de
Participação dos Municípios -_FPM;
E- Destinação dos recursos: implantação de um mercado público na sede municipaL
O Conselho Monetârio Nacional pronunCiou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do Parecer do
Banco Central do_ Brasil que, analisando as finanças municipais, constatou que o Município dJ! Guaramiranga
não possuía, em 30-6-85, dívida consolidada interna e
que, com a contrataç_ào do crêdito em causa, seu endividamento permeneceria contido nos liniítes fiXados pela
Res_olução do Senado n<~ 62/75.
A Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/SA~EM) informou nada ter a opof
quanto à 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 OE RESOLUÇÃO N' 34, DE 198L __
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaramiranga
(CE) a contratar operação de crédito no valor de CzS
~23.444_,42 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro cruzados e quarenta e dois
centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. l'~ É a Prefeitura Municipal de Guaramiranga
(CE), nos termos do artigo 29 da Resolução n<~ 93, de
onze d~ outubro de mil novecentos e setenta e seis, do_Senado Federal, autorlzada a elevar em CzS 423.444,42
. (quatroc~'!}tos e vinte~ três mil, quatrocentos e quarenta
e quatro cruzados e quarenta e dois centavos), corresp_ondenteS a 10.074,44 ORTN de CrS 42.03 t,56, vigente
em junho _de 1985, o montante de sua dívida consolidada
interna, a fim de que possa contratar uma operação de
cl'êdito de i~ual valorjunto. à Caixa Econômica Federal
destimido à implantação de unl mercado Piíhiico na sede
m_un_icipal, obedecidas as condições admitidas pelo Ban~
co Central do Brasil, no respectivo processo.

Maio de 1986

PARECERES
N•s 409, 410 e 4ÍI, de 1986

Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data _de sua
publicação.
Sala das ComissõeS, 10 de abríl de !98b.- João Castelo, Presidente - Virgílio Távom, Relator - Severo

Gomes- Lenoir Vari&S- Gabriel

Quinta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Heniú~s:::..

PARECER N' 409, DE 1986

Moftcyr--

Duarte.

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
49, de 1984 (n9 043/84, na origem), do SenhOr PreSidente da República, submetendo à aprovação do Se-nado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a contratar
operação de crédito no valor de Crii 2.732.430.000,00
(dois bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, quaM
trocentos e trinta mil cruzeiros).

PARECERES N's 407 E 408, DE 1986
Sobre o Projeto de Resolução n9
, de 1986, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Guaramiranga (CE) a contratar operação de crédito no valor de CzS 423.444,42 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e
quatro cruzados e qUarenta e dois ceittavos)"
PARECER N' 407, DE 1986
Da Comissão de Constituiçio i Justiça
Relator: Senador José Lins
O presente ProjetO de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 333f85,-do Senh(_)r Presidente d~, ~~pública.! aut~riza <!. PrCfêTtura Mll_giciPal de
Guaram1ranga (CE) a contratar empréstimo no valor de
Cz$ 423.444,42 (cfuatrocCntoS e VÍ!lte e -três mil, qUatro~
centos e quarenta e quatro cruzados e quarenta e dois
centavos), destinado a financiar a- implantação de um
mercado público na sede municipal.

Relator: Senador Jorge Kalume

_CO~a Mensagem- n9- 49/84, o SenhOr'- Preside~te daRepúbiiCi submete à deliberação do Sei1ado Fe~eral
pleito da Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) que ob,.
jetiva Çontratar, junto ao BancOôO Estado de Rondô.nia
S.A., C:ste _na _qualidade de_ agente financeiro do Bailco
Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito:

PARECER N' 408, DE 1986
O~ C9missão de Municípios
R€;lator: Senador Gastão Mü1Ier
de 1986, de
Sob ex. ame o Projeto de Resolução n9
autoria da ComiSsão de Economia do Senado Federal,
que objetiva autorizar a Pr.efeiturã Municipal de Guaramiranga (CE), a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 423A44,42 (quat.rocentos e vinte e três mH, quatrocentos e quarenta e quatro cruzados e quarenta e dois
centavos), destinado_ à implantação de mercado público
na Sede Municipal.
A matéria foi àPriCiiida peJa Coffiissão--de Economia
no que diz. respeitO aoS aspectOS fínar:iCeiroS, a qual" concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a Prioridade do programa a ser cust_eado pelo cmpréstíri:tO e a
capacidade de pagamento do solicitante.- - A Comissão de Constituição e Justiça pionunciou-sé
pelo encaminhamento" faVorável, no que_ tange ao'i-ispectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, oJ)mãmos pelo ~colhiment~9~ ple_ito,_no~ te~~ os do prQ_P,osto
pela Com1ssào de _Economia, tendo ~m_vista ~ s.i~uaç~o
financeira aflitivã-com que se defronta a màiOria-dosin.unicípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto-dO endividamento a única forma de que diSPõein para imPlementar os programas de trabalho.
Sala das Comissões, em 22 de maiõ de 19&6._- LOUriM
vai Baptista, Presidente cm exercício - Gastilo MUller;
Relator - Marcelo Miranda- Nelson Carneiro - Nivaldo Mathado - -Amárico de Souza- Jorge KalumeLuiz Cavalcante- Hélio Gueiros.

Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, em 5 de abril de 1984. -Roberto
Campos, Presidente - -Jorge Kalume, Relator ---José
Lins -=- Marcondes Gadelha -José Fragelli - Severo
Gomes- Fábio Lucena- Luiz Cavalcante- Pedro Si-

PARECERES.
N•s 410 e 411, de 1986
Sobre o Projeto de Resolução n9 35, de 1986, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Vilhena (RO) a elevar em Cr$
2.732._43().94)0_,00 (dois bilhões, setecentos e trinta e
dois milhões, quatrocentqs e trinta mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna".
.

PARECER N' 410, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Fábio Lucena
<:aiacteriStiCas da ope"fação:
A_......;. Valor: C!:$ 2.732A30J)()9,0U, correspOI].dente a 600.000 UPC de Cr$ 4.554,05 em se-tembro/84;
B-Prazos:
1_-:--- d~ carência: 24 meses,
2 -~ de_ aJ!l.Ortiz~ção: 240 meses;
C -- Encargos:
t - ju_~~s de_: 3,5% a.a., __ _
--=2-_- correç?o monetária: OPC;
3 ...,.... taxa de administração: I%;
D - Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sabre Circulação de Mercadorias - ICM;

O pedido de autorização foi formulac:1o nOS tCrrrios do
preceituado ilo aitigo 29 da Resoluçã_o n~9~, de 1~7_6, do
Senado Federal, implic~~ por conseguinte, a rião observância dos limites fixados no_artigo 29 da Resolução
número 62, de 1975, também do Senado_ Federal, haja
v~sta que os recursos a serem repassados serão prove:e~~S~.O Fundo~~ Apoio ao Desenvolyjmento Social
Assim, verifica-se CiUe a liroposiÇão foi Clahonlda consoante as presciições legais e regimentais aPlicáveiS à eSpécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange_os aspec_tos de_ constitucionalidade,
juridicidade e técniCa legislativa.
Sala das Comissões, em 7 de"m.aio de !986.".:.._ :Helvídio
Nunes, Presidente em exercício -José Lins,_ RelatorOctávio Cardoso - Martins Filho - oAmérico de Souza
- Nivaldo Machado- Lenoir Vargas- Severo Gomes
- Fábio Lucena.
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E-- Destinação de recursos: Implantação do asfaltamente no sistema viário do PrOjeto CURA,
drenagell!-__ de águas pluvi_ai_s,- desa"propriação_-de uma
área; construção de um·a creche; urbanização; recreação e lazer.

0-C.onselho Monetârlo Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e fmanceira:mente viável, não devendo os seus encargos gerar maiO~~~~[~~tes na ex~çJto orçamentâria dos próximos _
No mérito, os empreendimentos a serem financiados
pela operação de crédito o_bjeto da autorizaç3.o se enqt.ia~am nas diretrizes e no~as da legislação que disciplina
~-~atép~; têm_ grande alcance sócio-econô_micO para a

área bt:neficiada pelo projeto; e representam inVestimentos reprodutivos que fazem retornar aos cofres p_úblicos
grande parte dos capitais empregados.
_
__ _
Assim sendo, somos pelo acolhimento da meitsagem
nos termos do seguinte:
-

-----

-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 35, DE 1986
Autoriza a Piefeitura-Municipal de Vilhena (RO)
a elevar em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
Õ$enad0 Fê:'d~ral resolv:e:
_
_ _ _ __
Artigo I<:> É a Prefeitura MunicipãTde Vilh~nã, Estado de Rondônia, nos t~rmos do art. 29 da Resolução n9
93, de 11 de ;Cl1,1tubrci p_Ç-1976, d.o S~n;;tdo Feçieral, ititorizadã. a elevar o moiitã-nte de sUa dívidã. consolidada interna em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões setecentos e
_trinta e dois mi)hões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros), correspondente a 600.000_ UPC, considerado o va-)Q_r _nominal da UPC de _Cr$ 4.554,05 (quatro mil, quinhentos e_cinqüenta e quatro cruzeiros e cinco centavos),
vigente. em setembro de 1983, a fiin ae que possa contratar um empréstiri:ü:i-de igual valor,jun~o ao Banco doEstado de Rondônia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destfmido a implantação do asfãltarrlentõ no sistema _Viário
do ~~ojeto ~ll~A~ d_~enagem de águas pluviais, desapropriação de unlã área, conStruçãO de uma creche, urbanização, recreação e lazer, naquele Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.

O presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de Economía-_doSenadoFeçl.eral, como conclusão
de seu Parecer sobre a Mensagem n<:> 49/84, do Senhor
Presidente da República, autoriza ã Prefeitura Muncipal
de Vilhena, Estado de_ Rondônia, nos termos do art. 2'
da ~esolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, a elevar o montante de sua dívida consolidada
interna em Cr$ 2.732.430.000,00 (dOis bilhões~ setecentos c trinta e dois milhões, quatro"centos e trinta mil cruzeiros), corr~-pondente a 600.000 UPC, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 4.554,05 (quatro mil, quinhentos e cinqíienta e quatro cruzeiros e cinco centavoS),
vigente em setembro de 1983, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junt_o ao Banco doEstidci de-Rondônta S.A._. este na qualiàade de agente financeiro do Banco Naciollal da Habitação- BNH, destinadO à implantação do aSfaltamento no sistema viârio
do Projeto CURA, drenagem de águas pluviais, desapropriação de uma área, constr1,1ção d~ uma creche, urbani-_
zação, recreação e Iai:er, naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado 'nos termos do
preceituado no artigo _29_da Resolução n~ 93, de_l976,
do..Senado Feperal, implicando por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n'i' 62, ~e l9~5,_também do Senado Fejieral, haja
vista que os recursos a serem repassados serão provenientes do Banc~-~acional.da Habitação - BNH.
ASSim, verifiCa~se qUe a proposiçãoTo i elaborada consoante as prescriÇões ligaiS e regimentais aplicáveis à espécie merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 7 de maio de 1986. - Helvídlo
Nunes, Presidente em exercício- Fábio Lucena, Relator
- José Lins- Américo de Souza - Nivaldo Machado Octávio Cardoso - Lenoir Vargas - Severo Gomes.
PARECER N' 411, DE 1986
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Jorge Kalume
Sob exame do Projeto de Resolução n» , de 1986, de
autoria da Cqmissão de Economia do Senado F~eral,
- que objetiva autolizar a Prefeitura Municipal de Vilhena
(RO) a contratar operação de crédito no valor de Cz$
2.732.430,00 (dois milhões, Seteceritos e trinta e dois mil,
quatrocentos e trinta cruzados), destinada à implantação
do asfaltamento no sistema viário do Projeto CURA,
drenagem de águas pluviais, desapropriação de Uma
áre3:, conclusão de creche, urbanização; recreação e lazer, iiaquele Município.
A matéria -fqi apreciaáa pela Comissão de Economia
no que -diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio__rid~e do programa a sir custeado pelo empréstimO e- a
capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de Constit.JJ.íção e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspecM
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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Nos aspecto.s que competem a est3. Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão -d_e Economia, tendo em vista a situação
financeira aflítiV-a com que se defronta_ a m:iiciiia dos municípioS brasileiros, em face da conceiltração das receitas
tributárias a nível da União, -e-ser o InstitUto do en_dividamento o único mecanismo de que dispõem para implementar os programas de trabalho.
Sala das Comissões, 22 -de m:iiO-de 1986. - Lourh•al
Baptista, Presidente em exercício- J~rge Kalume- Relator- Marcelo Miranda- Nelson Carneiro- Nivaldo
Machado - Gastão Müller- Amaral Peixoto- Américo de Souza - Luiz Cavalcante - Hélio Gueiros. _

rriédio, capaz de dar -condições à juventude estUaantil, de
se preparar com ml.lis eficiência técniCa para:_o futllío da
região._
Portanto, nada mais justo é a criação de uma Escola
Técnica Federal naquele rincão pâtrio, e ci noss_o voto é
p~la aprovação de tão nobfe propositura.
Sala das Comissões, 20 de lnarço -de 1986.- Martins
Eilho, Presidente- Gaivão Modesto, Relator- Alcides
Paio - Álvaro_ Dias - -Nivaldo Machado.
PARECER N• 414, DE 1986
Da Comissão de MunicípioS -

Relator: Senador Marcelo Miranda
...,0 Pr9jeto de Lei_ da Câma_ra n9. 95_, de 1985 (n9 2.219-!:l •.
na Casa de origemJ, de autoria do ilustre Deputado MoN•s 412, 413 e 414, de 1986
zarildo Cavalcanti, autoriza o Poder Exec;utivo criar,
no Município de Boa Vista, TerritóriO Federal de Rora_i~
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'? 95, de 1985
ma, uma Escola Técnica FePeral. O estabelecimento se
(Projeto de Lei n9 2.219-B, de 1983, na Câm1il::a dos
dedicará a cursos de 29 grau voltados à forniação "de técDeputados), que Hautoriza o Poder Executivo a criar
nicos em agricultura, pecuária, economia domêstiCa~ edia Escola Técnica Federal do Território Federal de
ficações, estradas e geologia. As despesas iniciais correRoraima''.
rão à conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social fF AS), incluindo-se no o'rçamento da União, para os
PARECER N• 412, DE 1986
exercícios
seguintes, as dotações necessárias à manuDa Comissão de Educação e Cultura
tenção do estabelecimento.
_
_
__
Relator: Senador João Calmon
A proposição em epígrafe jâ foi aprovada, no -âmbito
desta Casa, pelas doutas Comissões de Educação e CulO Projeto de Lei n"' 95, de 1985, de autoria-do ilustre
tUra e de Agricultura. No que se refere a este órgão téc-niDepUtado Mazarildo __ Cavalcanti (Projeto de__ Lei_ n"'o
co-;- há que destacar a importância da iniCiativa, especial2.219-B, de 198_3, na Casà d~_origem) autoriza o Põder
mente no momento em que se cogita
criação de_ númeExecutivo a críar, no Muriicípio de Boa Vista, Território
ro ponderável de novas Escolas Técnicas Federais no
Federal de Roraim_a, uma Escola Técnica Fe,:leral. O
País. O Mullicípio de Boa Vista contava_, effi 1980, com
novo estabelecimento .de_ ensino ministraria_ cursos que67.047 habitantes. Nos dez anos anteriores ao censo, a
atendessem à realidade regional, sendo as despesas detaxa geométrica·de-incremento anual da população_ foi
correntes financiadas pelo Fundo de Apoio ao DeSenvolde 6,27%, uma das mais altas dentre as capitais brasileivimento SO"clal (F AS).
_
ras. O ritmo de crescimento populacional manteve-se
Em sua justificaÇão o Autor P,esta,ca a necessidade de
acelerado, de tal modo que a população total já ultrapastécnico-s de 2"' grau para o d~envolvimento_daquele Tersou significativamente o valor de 1980. Apesar disso, poritório Federal, bem· como as __cfificuldades de os estudanrém, o Território Federal de Roraima, em 30 de abril de
tes roraimenses de deslo_carem_ para outras unidades fe1983, contava com 23.166 alunos no ensino de 19 grau,
deradas com o objetivo -de cursarem estabelecimentos de
2.002 estudantes no 29 grau, estes distribuídos por 6 estaensino técnico.
bele_cimentos. As conclusões do 29 grau em 1982 alcançaA Proposição visa, pois, a estender a _rede fe-deral de
-ram a modesta cifra de 238. Não hã nenhum curso supeensino técnico, aliás de alto grau de qualidade, a uma das
rior.:
unidades_ federadas do Pais. Com isso; cóntribuir_-se:á
Diante desses dados, nca patente a necessidade social
para aumentar as oportunidades educacionãís e reduzir
- de um estabelecimento de qualidade dedicado ao ensino
as disparidades regionais de desenvolvimento.
- t~nico. O Proje_to de Lei ind!ca~ com felicidade, os curAssim, nosso voto só pcide ser pela aprovação do Prosos prioritários Pãra a realidade municipal e territofial.
jeto de Lei n"' 95, de 1935.
Desde os tempos do domínio português, o Rio Branco é
Sala das Cori'fiSSôes; 3 de outubro de 1985~~ Aderbal
conhecido pelo seu potencial para a pecuária e a agriculJurema, Presidente _- João Cahn_on, Relator - Á_lvaro
tura. A e~p_Joração mineral é, hoje tambêm, importantísDias - Octávio Cardoso - Nivaldo ·Machado - Henrisima--riqueza da área. Geopoliticamente, _a situação de
que Santillo.
Roraima ê de grande importância, pelas suas fronteiras
com a 'Venezuela e a Guiana, por 'onde Se-estabeleCêram
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crescentes fluxos de pessoas e bens econ~micos. Por esse
cOnjunto de fatores, a ProPosiçãO" em eXame--rrierece nosDa Comissão de Agricultura
sa aprovação. É de se esperar que Roraima tenha essas
necessidades contempladas, embora, por impoSição
Relator: Senador Gahào Modesto
co~tituciop.al, este seja um-Projeto de Lei autorizativa.
O iiÍlpact9 a~i"·medida estabeleCida será, COm certeza, poO presente Projeto de Lei, teve origem-na t"ãriúita_\los ~"'
sitiVO-pa:ra o desenvolvimento municipal.
Deputados, de autoria do nobre qep_utado ~oza~ildo
- Sala das Comissões. 22 de maio de 1986. - Lourival
Cavalcanti, visa autorizar ó Poder ,Executivo a criar a
Baptista, Presidente em ex.er.cício - Marcelo Miranda,
Escola Técníca Feçlerat de Boa Vistf!., t10 Te~:r~t-~Ij_o .J~:e7 Relator -Nelson_ Carneiro - Nivaldo Machado- Gasderal de_ Roraim_a. _
- _
- - __ _ ~tão Müller- Américo de Souza- Jorgé K3luine ...:.(uiz
Tramitou tal matéria na Câm3.I-a dos D-ePUtãdos, pasCavalcante - Hélio Gueiros.
sando pelas Co-misSõ~ de Co_nstltuição e Ju~tiça, Educ_açào e Cultqr~ ComisSão de FiQanças, teceõendo__ ~es_
"PARECERES
tas Comissõ.es pareceres_ favoráveis~ por Unãf:nffi~dade,
indo_a plenário ao_nde foi aprovado; ;veio, a ~eguir, ao SeN•s.415 e 416, de 1986
nado Federal para apreciação.
.
. -::...,...:.._ ,
~Srihre o Projeto de Lei da Câmaia:"'"-0.9 101, de 1985
No Senado Federal recebeu, tll,p!bém, parecer favorá-- -complelnentar (_1).9_ 93-B/83, na Ca~ de origem)
vel da Comissão de Educação e Cult).J.ra, vindo a seguir a
que "modifica a Lei Complementar n9 1, de 9 de noessa Comissão de Agricultura para: e~tudO::.
-vembro de 1967, que estabelece os requisitos mínimos
Em análise sintética, Cerii.oS conheçimento que_ o Terride população e renda públiCa e a -forma de consulta
tório Federal de Roraima cada vez mais vem se firmando
prévia às populações locais, para a criação de novos
no campo expansionista dus atividades agropeCuâri3s_
municípios.
com suportes em -outras áreas de __desenvolvim~n!_~? ~~gio.
_ _ :P~RtCER. N9 415, DE 1986
nal no que__tange à_e_conomia dom~t_ica, construçõ~s de
-D!l Coiniiisão dC: CoiiStituição e Justiça
estradas e edifica..ções,_ bem como aó ex:trativismo min.e~Relator: Sen:idOr Nivaldo M-achado ral e vegetal.
_
.
~_
Com finalidade de estabelecer -~~requisitos mfriimos
Assim, com ot:res_cimento·populaciona~xis.tente prin~:
-de população, renda pública, e a forma de consulta précipalmente na cidade de_ Boa Vista, se faz. rriisfer dotare
Via àS populações-tocai~ para ~criação de-no~s 1?-unicíaquela c-nmuna C()m uma instituição de_e_Qsino ~- nív_el
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pios'', o e;tiTiente Deputado Edme T3.vares apresentoU a·
30 de agosto de 1983, Projeto de Lei modificando aLe~
Complementar n"' I, de9 de novembro de 19_67, cujo item
I passaría a vigorar com a seguinte redação:
- "Art. 29
, •o• •••~· ·~••• ...--..-.~~•--•••_•~~·•
I--população estimada, superior a IO.OOO~dez
mil) habitantes ou não inferior a 5 (cinco) milêsiinos
da existente no Estado ou, quando co_r:responder à
emancipação de Di_s_trito, não inferior a 5.000 (c;_incQ. _
mil) habitantes."
AprOvado- na Câmara" dos Deputados, o Projeto de
Lei COmplementar n"' 93-B, de 1983, foi sUbmetido à
consideração do Senado Feperal a 20 de agosto passado,
decorridos quase dois anos_ durante os quais tramitou
naquela Casa do Po_der Legislativo,
- Ao ei:aminar o assUnto na Comis.sãO de Cons1Ú~iáo e
Justiça do S_enado Federal, parece-me conveniente acentuar que, embora sumamente concisa, a ieferida proposição l~islativa visa a equacionar em parte um sêrio
problema nacional, vinculado a um melhor e mais racional ordenamento do espaço geodemogrãfico, econ-ômico
e soci_al do País, em quase todas as uilidades da Feperação, sobretudo na Amazônia e nõ NOrdeste.
Para se avaliar a essencialidade ·do problema da
críação de novos municípios, basta consultar o considerável númer() de proJ"etos que tramitam nas duas Casas
do COngress-o Nacional, propondo alteração dos anacrónicos, drac_onianos e alienados dispositivos da mencionada Lei Complementar n9 1, de 9 de novembro de 1967.
Um desseS projetas é, precisamente, o que a COmissão
de Coq_stífuição e Justiça do Senado Feperal examina,
neste momento, a respeito do qual, manifesto a minha
concordância no concernente às exígências regimentais
relativas à sua constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa. SOu, por conseguinte, favorável à sua
aprovação.
Ressalto, todavia, que o problema poderia ser equacionado em função de outros parâmetros, porquanto a
Simples criação de municípios, no contexto de unia legislação ultrapassada pelas novas realidades e interesses
priorifáriOs do- País, nesta fase de profundas transformações, não seria suficiente- para enfrentar os desafiOs da
ocupação racional do espaço geudemográfico, econômico e social das regiões mais atrasadas, em face das flagrantes disparidades in.terregioilais, que caracterizãi:n o
atual panorama nacional.
O aprimoramento e a modernização do novo sistema
federativo exigem soluções mais arrojadas e objetivas,
que, somente no decorrer da Assembléia Nacional Constituinte poderiam ser corretamente equaciçmadas.
Existem ou_tras variáVeis a serem Consid~radas CQncomitantemente, dentre as quais, parecem-me fundamentais as que se-referem à "reformulação dos postulados da
autonomia m.uniccipal, que se transformou nestes últimos
anos em "l!ma simples ab_stração jurídica; a d~centrali
záção das- rendas e encargos como subproduto de uma
refOrma tributária realista; e, finalmente, o estabelecimento de precondições ou diretrizes para o desenvolvimento autosustentado dos municípios.
São es.la.S as ressai vas que se me afiguram necessárias,
reiterando, ainda, que tais problemas somente poderão
ser satisfatoriamente resolvidos no bojo da nova co-nstituição que toda a Nação vem exigindo.
Sala,_ das Comissões, 12 de setembro de 1285~- Nelson
Carneiro, Presidente eventual - Nivaldo Machado, Relator- Aderbal Jurema. {com restrições)- Lenoir Varg-as. (com restrições)- Jutahy Magalhães- Hélio gueiros - LUiz Calalcante-- Martins Filho.
PARECER N'i' 416, DE 1986

Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Marcelo Miranda
Com o Projeto de Lei sob exame, que o nobre Deputado Edme Tavares apresentõu à Cãmara em agosto de
1983, pretende seu ilustre Autor altera_r exigências da Lei
Complementar n'? I, de 1967, para a criãção de novos
municípios. Para tanto, propõe em seu Projeto que o
item I do arL 29 da referida Lei passe a vigorar com a seguinte redaçào:
·~! --:: populaçã_o estimada, superior _a 10.000 (dez
mil) h_abi.tantes ou não íllferior a 5 (cinc~) mílé&íinos
da existente no Es_tado.ou, quand_o ç01:responder à
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emancipação-do Distrito, -n-ão inferior a S.OOO:(dncO·-- -de PãS:sag·cm,SUpet="am em mUifo as -aoeitÇa"S cai-diamil) habitantes."
- ___ vasculares e as infecto-contagiosas em casos fatais."

A Lei em vigOr estabelece que "iiCnhum município se:..

râ criado sem a verificação da-·eXístênC_ra;-nã, respectiva
ãrea territorial, dos seguintes requisitos":_
~•1- população estimada superior a 10.000 (dez

mil) habitantes·o_u não inferior a 5 (ci_nco) milêsimos
da existente no Estado."
Portanto, a alteração pretendida situa~se na hipótese
de emancipação de Distrito, quando o pré-requisito de
uma população superior a dez mil habitantes, ou não ii1~
feriar a cincO milésimos da existente no Estado, se:ria reduzido à exigência de uma população não inferior,,a cin:-co mil habitantes.
~---Por quase dois anos tramitou o Piojeto ni Casa çle origem, onde finalmente foi aprovado, e em agosto último
veio à consideração do Senado Feçieral.
Nesta Casa, ressaltou a Comissão de Constituição e
Justiça que, embora sumamente concisa, a referida Proposição, visa a equacionar eiri parte sério problema nacional, vinculado a um melhor e mais racional ord~na
mCilto do espaço geodemográfico, econômico e soCiâl dO
País, em quase todas as unidades da Feçleração-, sobretudo na Amazônia e no Nordeste. Mas ressalva, adiante, que o problema poderia ser ·equacionado em função de
outros parâmetros, "porquanto a simples criação de município, no contexto de uma le&islação ultrapassada--pelas novas realidades e interesses prioritários do País, nesta fase de profundas transformações, não seria suficiente
para enfrentar os desafioS( ... ) em face das flagrantes-dis:
paridades interregíon3.is, que caracterizam o atU.al panorama nacional". E acrescenta:
..0 aprimoramento e -a modernização do· novo
sistema federativo exigem soll!ções majs_ arrojadas·e
objetivas que somente no decorrer da Assembléia-Nacional Constituinte poderiam ser corretainente
equacionada.''
Em que pesem tais ressalvas, qui acolho por ~ua absoluta pertinência, entendo que a aprovaçãO d~se Projeto
não impedirá que a ASsembléia Nacional Constituinte:.~
dedique à problemática _da Feçl_eraçã_t? _o estudO profundo
que a presente irraCionalidade iiiStitucTorlãl exige, de
modo a que cheguemos, na nova Carta, a uma solução
de consenso para as disparidã:áeS iD.terregiollais qu-e hOje
atormentam não só os municíPiOS, inas também ai Eitã:.:'
dos.
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente_ Projeto de Lei.
Sala das ComisSões, ·22 de maio de 19&-6:'-- LourivBf
Baptista, Presidente em exercfcio - Marcelo Miranda,
Relator- Nelson Carneiro - Nivaldo Machado- Gastão Müller- Américo de Souza- Jorge Kalume- Luiz
Cavalcante - Hélio Gueiros.
- -

PARECERES
N•s 417 e 418, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 297, de 1985,
que "acrescenta dispositivo à Lei n9 5.108, de 21 de
setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito),
para o fim de detenninar a inclusão de um representante da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no CONTRAN".
PARECER N' 417, DE 1986
Da Coiilissão de Constituição e JuStiça
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Vem a esta Comissão, para eXame e parecér, o projeto
de lei do _Senado, de autoria do Oobre Senaâor Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivo ao Código Nãcio·
na! de TrânsitO, permitindO a inclusão, no CONTRAN,
de um representante da Associação Brasileira de MediCina de Tráfego. - --- .
~-. ,_
A proposição vem ao encontrõ, de forma lógica e, porconseguinte, coerente, da Q.~Stiria_,~l6 da'quel?- entidade,
tendo em vista que as condições de segurança do trânsitO
em nosso País poderão melhorar sensivelmente.
Da justificação apresentada ao projefó~- destacamos o
seguinte tópico:
- ~
-- - - ••Não tem a instituição atitr3. finalidade senão
minimizai-os efeitos lesiv-oS-rlo trânsito que, díga-se

bo ãngulri da constihicionalidãde, nada a obstar, por __
-Có~seguinte e;- tampouco,_ quanto à juridlciçiãdç da iniciativa. A.matéria rçveste.:se- de inteira oportunidade e
- conveniência e _estâ redigida dentro dos melhores padrõcsredacionais, podendo ass!m, ter livre curso. R::egimentalmcnte, outrossim, não encon_trarno_s obstáculos a
opOr-lhe.
-- ·
·
Melhor dirão, entretanto, no que pertine ão m-éTítO; as
Co_rnisSões Técnicas íncumbtdas de examinar o Projeto.
Pelo- exposto, somos, no âmbito desta Comissão, pela
sua aprovação.
%-=.Sala das Coffiissõés,
de
de 1985.- dosé
:_ ígnácio Ferre_ira; Presidente - Jutahy Magalhães, Rela- tor -- Lenoir :Vargas- Octávio Cardoso - Hélio Gueiros - -Josê Lins - Nivaldo Machado --Alberto Silva.

PARECER N• 418, DE 1986
Da Comissão de Serviço Público Civil
RelatOr: Senador Jorge Kaiume
Vem o ilustre Senador Nelson Carneiro, atravéS do
Projeto- de Lei, o i-a em ex afie nesta Coffiissão, Objetivãio acréscimo de disPositivo à Lei n9 5. 108, oe 1966-- C6dígo Nacional de Trãilsito, pãra o fim de determinar a
inclusãO- de urii reprtisintante· da Associ3Çào Brasileira
de Medicina de Tráfego,_ no CONTRAN.
Na -Justificativa da Proposição, -o seu ilustre Autor
afirma que a Associação B'rasileira de Medicina de Trafego- ABRAMET- é entidade fundada hã cerca de
cinco ·anos, seiTI fins Iuct-ativos, ·que procura melhorar as
có~díções _de ~egurança do ~r~nsi_to. __
- Nào._tem a Ílistituição ou~ra fi[lalidade que a de in_ini_m_lZaT' ()S efe!têiS''fesivos do trih)sito; que supefam-e;m mu!to- as doençás cardicwascul<).res_ e as in_fec_to-contagiõ~ãs

er1f"CâSos~ üiúils~"'-

_-

-·

~ ~

-

_~

O PrOjeto acrescenta ao art~ 49- dO Código Nacional de
TrâfisftO (Lei nQ 5.108, de 1966), uma alínea:, de forma a
inclUir um representante- da Associação -Brasileira de
Medicina de Tráfego"- ABRAMET, no CONTRAN.
Considerando a específica atividade-da ABRAMET e
que nada vemos possa obstaculizar a normal tramitação
do Projeto, somos, no âmbito desta Comissão, pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1980. - Jutahy
Magalhães, Pre..<>idente- Jorge Kalume, Relator- José
- Lins - Nivaldo ~ac_h!ldo -_:Virgílio ~~vora.
~PARECERES

N•s 419, 420, 421, de 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"'l02. de 1985
(n<:> 3.305-B, de 1984, na Casa de origem), que "dispõe sobre a criação de ~:~ma Escola ~écnica Federal no
Municlpio de Cajaieil-as, ESt&.do d3 Parl.íba, e dá outras providências".
PARECER N' 419, DE 1986
Da Comissão de Educação e Cultura
Relatói-: &Oatfor Nivaldo .Mãchado
O ProjetO de Lei da Câmara dos Deputados n9 102, de
1985 (n"' 3.305-B, de 1984, mi Casa de origem), autoriza o
Poder Executivo" -a cria-r, no Município de Cajázeiras,
uma Escola Técnica Federal. Tal estabelecimento sedestina a mã.riter cursos de formação de técnicos a níVel do
ensi:OO de 2'~ gràu ·ém· áTeas reiãCiOilad'as à ecoooffiia lo_caLAs despesas com a instalação da referida Escola correrã'Q_ p-or conta dO Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
- Social - F AS.
Consideradas as ·canlctel-íst~cas geoeconômica~ _do
Muiticfj)io etri li::Ia e da sua microrregíão, observa-se ciue
á referída Escola Técnica tem relevante papel a desempe·nhar e que fazem sentido as _áreaS de prOfissionaliZaÇão
indicadas no Projeto de Lei. Destaca_-se em particular a
existênçia de um campos da Universidade Federal da Paraíba énl Cajazeiras, fcirffiando_ diversas modalidaCÍes de
prOfi~SlOnatS ao nív_el çle ensino -de~ grau. Desta form~,
é conveniente e_ relev~te fortalec~r a formação de técni-
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cos~ a nf~~l de 2'1' grau. Uma cúpula sÓ pode sustentar-se
sobre bases amplas e seguras, como é o caso do ensino de
t9 de 2Q grãus,~ à qUe a ~niversidad~ tambênl deve ~ervir.
ÃsSiffi- seÕ,dp__:somos pela a·provaçãO do Projeto de Lei
da câmara -doS Depuilc!_os _n9 lO:i, de 1985~
Sala das Comissões,--27 dC novemPro de 1985.- Gas_tão Müller, Presidente- Nivaldo Machado, RelatorOctávio Cardoso -Jorge Kalume- João Calmou- José Lins.
PARECER
N' 420, DE 1986
Da Comissão· de Agricultura
Relator: Nivaldo Machado
E_tn s_m! fQrmul_ação original, a presente proposição
buscava criar- EscÕla Técnica Feçieral no Município de
CajazeiraS, Estado cl_a__ Paraíba. Informava a proposta o_
- objetivo de incremeiltar as atividades econômicas exis- tentes naquele município. Intentava-se, outrossim, tornar vjáveis novqs empreendimentos produtivos e, ainda,
_ contribu~r para_a superação dos entraves ao desenvolvi~
ment_o da Região N ardeste.
A doiúa Comissã_o de ConstituiçãO e Justiça da Câmara dos Deputados opinou, entretanto, pela transformação da proposta em Projeto de Lei autorizativo e assim a aprovou. Os demâls.6rgãos-téC:nicos daquela Casa
tambêm manifestaram~se fãVoravelmente à medida alvitrada_.,__.
_
_
_ _
A isúi Comissão-.=ae Agricultura do Senado Feçlerafincurnbe apreciar a proposta no que toca aos reflexos que
produzirá, -tranSformada em lei, sobre o_ setor agropecuário. _- - - -'
-

-·- -0

dese:npenho da Região Nordeste no setor agropecu~rio demonstra, de forma maiS- aguda,-a distância que
separa a área_do restante do País. No último período de
estiagem, longo e amplamente danoso, a produção agrícola atingiu, em determinadas ocasiões, apenas 15% daquela que seria obtida em períodos normais. A vulnerabilidade da Região às seCas e a baixa: produtividade mé-dia, mesmo em ..épocas de pluviometria regular, explicam
_ parte da distância- referid-a.
A par disso, ao longo das últimas décadas,
desarticulou-se toda uma estrutura voltada para a produção de alimeritoS. Dominantes passaram a ser os projetas_ voltad9s para_ a_pecu~ria ou para- culturas en_5?rgêti-

--- cas:

-

----- ---

--

_ A__falta de aniparo devido ao ca~mpo tem reciundaao
no p-rosseguimerifo do fenômeno indesejável da emigração. Levas de f.l-Ordestinos vão ter às regiões desenvolvidas do País, :i cata de ocupação. Mais recentemente, o
fenômeno adquiriu contornos dignos da mais Viva preocupação. A migração predominantemente inter-regional
cedeu espaço para os movimentos da direçãO das áreas
metropolitanas ou dos centros urbanos médios da própria Região N ardeste.
Simultaneamente, o estado de prostração do campo
do Nordeste é notório. Dados censitários de 1980 indicavam que apenas 1,9% ·da população economicamente ativa do setor primário nordestino auteriam remuneração
superior_ a três salãrios mírihiiõs.Inómeras soluções têm sido propU'stas para minorar os
problemas encontrados_._ Entre elas destacam-se medidas
na área fundiária, programã.s de apoio a pequenos produtores rurais, program-as de industrialização·--rural e
programas de tecnologias específicas para o denominado
-sertão nordestino.
Todas as medidas, entretanto. estarão fadadas ao mais
cabal insucesso, caso não se ~ê atenção ~pecífica- e determinada à questão da educação técnica, especialmente
-naS conüm1dades TriteriOranas.
h nesse sentido que entendemos oportuna e presciente
a proposta em tela. A alteração- do quadro de subdesenvolvimento do campo no Nordeste passa necessariamente pela geração de técnicas apropriadas aos problemas
locais~ Passa, igualmente, pela formação de pessoal que
conheça as peculiaridades da Região e possa, assim, contribuir para a implantação de mudanças radicais no plano da técnica.

oiÁRlO no coNGRESso NACIONAL (SeÇão rr)
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LEGISLA Ô O C!ÚDA

Por todo o exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei da_ Câmara n'>' 102, de 1985, no que concerne à
competênCia desta Comissão de Agricultura.
Sala das Comissões, 20:de março de 1986.- Martins
Filho, Presidente - Nivaldo Machado, Relator - Galvão Modesto - Alcides Paio - Álvaro Dias.

6, 9, I I, 12, 13, 16, 17, 18 e 25 do mês-de junho de 1986,
para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo de futebol, no México. Já de posse da concordância do
Ministro-Chefe do Gabinete Civll da Presidência daRe·
pública, vimos solicitar sobre a possibilidade de liberação do horário destiriado à Câmara. Cds. Scf.S. Fernando Cesar Mesquita -Secretário de Imprensa e Divulgação da Prcsi?ênda da República.

LEI No 4.117
DE 27 DE AGOSTO DE t 962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.

PARECER No 421, DE 1986
Da Comissão de_ Municípios

CAPITULO V

(À Comb;sào de Constituição e Justiça)

-Dos Servieos de Telecomunicações

Relator; Senador Nivaldo Machado
De iniciativã do ilustre Deputado Edme Ta_vares, vem
a exame desta Comissão Práíeto-de Lei que dispõe sobre
a criação de uma Escola Técnica FeÇleral no Município

Art. 38. Nas concessões e autorizações para a execução de s~_iços de radi9difusão serão observados,
além de_ outros requisitos, os siguintes preceitoS e clãusude Cajazeiras, Estado da Paraíba, e dlf outras P-rôvíâen:--las:
cias. _ __
.
._ _
Os diretor~ e gerentes serão br11sileiros nat~ e o~
Justificando a Proposição, o seu ilustre Autof ·eSclare- t(;,çnicos encarregados de operação dos equipamentos
ce que a criação de uma Escola Técri_ica Federal, para a
trans1_11iss_or_es serão _brasileiros _Qu_e.strang_eiros c:om res_i_formação de técnicos em agríci:tltura,'pecuária Cqúíiiiica - - dt!ncia_eXc!u_sivã. no País, pe_rmitida; pgré-m, erit caráter
industrial, não somente se frãduz nup1 ã.nseici-de toda a
excepcio_nal e com_!lutori~<J.cào express? d!) Conselho de
comunidade de CajãZeiias;e i:Tdades:circunvi~ínliaS, co·~
Telecomunicações, a admissão de espeCialistas ·estrangei·
mo, acima de tudo, significa medida- de carãter desenvol·
ros, mediante contrato, para estas últimas funç§es._
vimentista regronal, sintonizada em consonâniGa cOm ·a
b) Ã modificação dos estatutos_· e_ atos constitutivos
atual p_olítica -educacion_aLdo _Minist~ri_i da, ___Edu~~--das empre:~as depende, p_ara sua ,yalidade~ de a12royação
qual seja, desacelerar o cr~cimento çl_o EnsiÔb S_up.~rior
do Govern_o, ou'!idü previamente o Conselho Nacional
em favor da forrilaÇão de pessoal técn"ico de nívei médio.
deo Tclecomun~cações.
E, afirma ainda, que o _MunicíPio de Cajazeiras,
c)_ A transferência da conce_§são, a cess~o d~ quotas
graças a sua atuação geográfica e a:· sua _posiçªo cOmo
ou d_c ações representatiVas do capital ~ocial dependem,
pólo de desenvolvimento do sertão paraibano, oferece ao
pura a sua validade, de autorizaçãO do Governo após o
GoYe_n:io _Feperal todos _os n;quisitos :n~ceS~~âi"ios e in:dis·
pronunciamento da Cõns"eThO-NaciOi:ml de Telecomuni·
pensáveis- à implantação de uma Esc_ola Técnica Feç:leral.
ca.ções. O silênciO:_ do Poder concedent~ ao fim de-90 _(noA iniciativa ê -de natureza autorizativa.
'.(enta)_ dias, contados da data da entrega do requerimenA Escola, cuja criação se quer autorizar, destina-se a _
to de transferência de ações ou quotas, implicará a automanter cursos de formação de técnicos eiJl nível d~ 29
rização.
grau.
__
_
, ___
. _
_
· d) Os serviços de informação, divertimento, p-rópaEsclarece mais o Projeto que as despesas com a sua
ganda__e publicidade das empresas de radiodifusão estão
instalação correrão à conta do Fu,nd.o de Apoio ao· Desubordinados às finalidadeS e,ducativã.s e culturais tnesenvolvimento Sbéi8.1- Ft\S, consignando-se no Orça-rent~ _à radiodifuSão, v-isa_ndO aos 'Superiore5)nlú~ses
mento __ Fe,Peral, para os exercícios s.eguintCS, as nec_esdo País. _
sãriiis·dotações, com o que se garantii-ã o funciõri.ame_itto
e) As_ emi~soras de __ radiodifusão, excluídas as de tele-da instifuiçãoL
_ _
,;. __ __ ___
__
vjsãq,__sã.o obrigadas a_r_etransmi!,_ir, diariamen__!.e, da1> 19
Considerando que, de fato, as causas apontadas pelo
(de~eno~e} jls _20 (vinte) hor:;1s, excet.o aos sáP.ado_s, doautor do Projeto, como condiciona-menfo à ~riaç'ã_Ci de
m.ingo~_ e Jer~ada~ •. o programa <!_fíc~31 .de 1_11for'Ilãçõ_es
tais escolas, são- comuns à grande parcela dos muni'Cfpíos
dQ!> Poderes da República, ficandO reServados-_30 (trinta)
brasileiros voltados_ para a agricultura e pecuária; e·que --minutos para qivulgação dl! nç.ticiá~io prepar<)..d!) pelas
os aspectos econôtriico e social das Escolas Técnic_as são
duas Casaitdo Congresso NaCional.
benéficos à região -ViSada, somos, nO âffibito--·desta Cõ·
'- ..•• -.-. : ·-· •• ,-ç. - •••• - • - ~ ••••••• ' - - •• -~ •••• - •• misSão, pela sua aprovação.

OFICIOS- DÓ PRIMEIRO.SECRETÃRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N9 147/86, de 27 do corrente, comunicando a aprovação do __s_ubstitut_ivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n9 27, de 1986 (n'ó' 273/83, na CaSa de origem);
que define oS crimes contra o sistema financeiro nacional
e dá outras_ providências.

: .: -ar

Sala das Comis.s_ões, -22 de maio de 1985. - L.ourival
Baptista, Presidente, em exerCício _; Nivaldo Machado,
Relator- Marcelo Miranda- Nelson Carneiro- Gastão Müller - Amaral Peixoto - Américo de s·ouzâ Jorge Kalume --Luiz Cavalcante- Hélio ~u.eiros.,

RESOLUÇÃO No 30
DE 31 DE OUTUBROD!õ 1972:
Dispõe sobre o Regimento Interno.

N'ó' 148j86, de 27 do çorrente, __comunicando a aprovação, sem emendas, __do Projeto _de_ Lei do Senado n9
331, de 1980 (n9 5.804/85, nã. Câm<i.ni.- dos Deputados),
de iriiciativa do Senador Passos Pôrto, que eríge em monumento nacional a cidade de São CriStóvão, no Estado
de Sergipe.
(P!ojetos ~eriviado_s à sanção em 27 di: maio de 1986.)
O SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha)- O Ex·
pediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr.19Secretário.

t lida _a seguinte _
~

Brasflia, I3 de maio de 1986
Senhor Preslden_te.
Çomur}.ic9 a V .. Ex•, nos termos do art. 43, alínea a, do
Regimento_ Interno do_ Senado, que me ausentarei do
País, a partir do próximo dia 30 de maio, ocasião -em que
partieipareí do colóquio sobre "Democracia e Democratização: um diálogo entre a Europa e a Am"ériC:a Latina",
a convite~do "'Conseil de l'Europe" e da sessão constitutiva do Cori.Selho Internacional do Instituto de Relações
EuropeU-LatinO-americanas (IRELA), Oa qualidade de
membro do Conselho Internacional daquela entidade.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os
protes_tos de minha estima e_ consideração. - Fernando
-Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A co.:
municação lida vai à publicação.- - Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será. feita pelo
Sr. 19-Secretário.
~ É lido o seguit1te

OFICIO

TITULO lli

Do Sr. l'ó'-Secretário da Câmara dds Depu-tados, enc~
minhando à revisão do Senado autógrafos do seguinte projeto:

CAPITULO V

PROJETO DE LEI DA ÇÃMARA

Dl;l Ata

No ·4, de 19S6

Ã~L: l 12. O Í>iário do COngreSSÕ NScio~al Publicará
a ata_da sessão_do dia .interior, com todos os-pormenores
dos trabalhos.

·

·

(N9 7.157/86, na Cã.sa de.origem)

Dispõe sobre a transmissão do programa oficial riferido na alínea e dq__art. 38 da Lei n9 4.117, de 27 de
agosto de 1962- Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Congi-esso NãdOnal decreta:
Art. J9 O Poder Execufivo, -através- dO MiniStroChefe do Gabinete Civil da Presidência da República, e
os Presidentes da Câmara -dos Deputados, do Senado
Federal e do SUpremo Tribunal Fedei-ai poderão, de Co.:
mum acordo, autorizar a alteração, no período de 1 a 30
de junho de 1986,--do horãrio d~ trans_missão do progrªma oficial de info-rm-açOeS referído na-oalfnea e dõ_art. 3.8
da Lei n' 4.1 I7, de 27_deagostode 1962- Có~igo Brasileiro de Telecomunicações.
I··
_i
• Art. 29 Esta lei enü-ã em v-igor lia data de sua publicação._
Art. 39 Revogam-se as disposiçõ~ em ~ont~â!fo: -

REQUERIMENTO

· Das SesSões da Câriiarã. ~

§ I I. Somente serão divulgados pelo prografi)a Voz
do Brasil- as atividades das Comissões Técnicas e os pro_rluriCiirii.eni9s Jidos ou proferidos di tribun~ da Câip.ar~
dos Deputados e ôesde que_ em termos r_egimên_t3k
§ 12. Caso o Deputado use da palavra mais-de unla
vei--durante a Ordem do Dia, somentl;! serã divulgado
pela Voz do Bia.Sil õ seu primeiro pronu-nciamento, sàlvo
se for "líder, autor ou relator.

IIm'\ Sr. Alfredo Oblizinei----Assessor-Chefi da Assessoria e- Divulgação de Relãções Públicas da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Ã Se_Ci-etaa~ de.lmPrerisã ê riiVwgaçàO dã -p;esiaênciã
.da RePública recebeu solicitação da ABERT para libe·
-raçãO de-retranSriiissão da Vo~ do Bra~il n.~s dias_~. '3, 4:

No 1U6, de 1986
Nos termos do artigo 282, do Regimento Interno requeremos que tenham tramitação cofl.junta os s-eguintes
projetas_; _
_
=
_ _
_
-:-:-Proj~to de Lei do _Senado n9 258, de 1984;
-=--- Projeto_de Lei do -senado n9 211, de 1984; e
-Projeto de: Lei do Senado n9 234, de 1984.

sãtà das Sêssões, 28"-de inaio de 1986. ~José lgnãcio
Ferreira, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR- PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O requerii:nento que acaba de ser lido serã publicado e incluído ·o-portunamente em Ordem do Dia. (Pausa.)
_A,Presidência comunica_ ao plen_ârio_ que;__~endo s~ esgotado o prazo constitucional de quarenta e cinco dias,
-Sêii:t te-i- havido deliberação do Senado Fe!ieral, fica mantido o Veto PreSidencial apostO ao Projeto de LC:i dõ SenadO n9- 23_5, de 1985_-DF, que dispõe sobre a organização bâsíCã. da Polícia Militar do Distrito Federal, e d_â
outras providências.

OSR

PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) __: !lã
oradores inscritos.
Co~cedo -~ palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC; Pio~nuncía o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores:
Estou retornando da viag"em que fizemos ao Estado do
Acre, em companhia dos estimados colegas Senadores
Mãrio Maia eAltevir Leal, dos Deputados Nosser de Almeida, Amilcar QueiroZ 6 Alêcio Dias.
Se ficamos satisfeitos coffi o encontro que ali tivemos
dentro do campo político, por outro lado, mergulhando
no campo econômico não nos deixou contentes ante as
informações que nos foram dadas por Uma grande parte
da população daquele jovem Estado.
Falarei, inicialmente, sobre o Polamazônia, criado
pelo Decreto n"' 74.607, de 25 de setembro de 1974. O ob-

jetivo do Polamazônia :._ cfue é o prOgritma de Pólos
agropecupârios e agroniinerillsda Amazônia - ~ favorecer a grande ârea, sem discriminação. Em que pese o
meu respeito às autoridades que comandam o assunto,
eu sinto, e oom tristeza, que o Estado do Acre iem sido
discriminado no seu todo, e- não ·sei qual a razão, uma
vez qne se trata de uma unidade pertencente à continental área e carente tanto quanto os demais municípios e
Estados- da Rre~ião Am,azõnica. f'açe a i~S~, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu querO registrar não só a minha
decepção ante esse tr~tamento discriminado contra o pequeno grande Estado do Acre, e deixar o meu apelo a_o
Sr. Ministro do Interior, bem como ao Sr. Superintén.:dente da SUDAM, no sentido de acorrerem para atender
às necessídades do Acre, através do P_olamazónia.
Além desse registro que faço·, relacionado com o Polarnazônia, eu quero também fazer Um apelo ao Ministro
do Interior sobre o assunto relacionado à borracha, urna
vez que o Brasil já foi o áentelltór, teve a hegemonia da
produção gomífera, hoje, o nosso País está ímportando
para atender às necessidades do seu parque manufatureiro, que cresceu em ordem geométrica, enquanto a pi-o-dução de borracha se manteve estável. As razões são
várias, e não vou me apmfundar sObre o assuntO mas
quero, neste momento, pedir às autoridades responsáveis
pela politica econôrriica- qUe--atendam aos seringalistas,
no sentido de financiar, através do Banco da Amazônia,
que é o banco tradicional, e que sempre correspondeu
aos anseios e às expectativas gerais doS- PrOdutores de
borracha.
Sr.Presidente, estou certo de que as autoridades da
área económico-finanCeira, que subentendem teiem sensibilidade para os problemas de,sta natureza, que para
nós tem uma grande influência pa.ra maío-r produção, estou certo âe que irão em nosso socorro. Registrarei tambêm, Sr. Presidente, nesta oportunidade, que o Ministério das Relações Exteriores, hoje representado pelo Dr. Abreu Sodré, acaba de homenagear,
condecorando váriaS personalidades do nosso Pais, e
dentre tantas personalidades merecedoras desta comenda, o ltamaraty condecorou o jornalista _,Manoel PessOa
Mendes, ligado à diplomacia e_ que hâ niais de 2!) anos
vem dirigíndo a coluna denominada .. Mãla Diplomâti~
ca", escrita no Coi-relo Braziliense, bem como o Dr. Fúlvio Bylegi, Presidente do Instituto do Coração, de São
Paulo, um cientista cOm relevantes serviços prestados à
ciência, ao Brasil e, por que não dizer, ao mundo.
Registro com alegria essas homenagenS, e lerei também a carta que o Ministério das-RelaçõeS "ExteriOreS~ dirigiu ao jornalista Manoel Pessoa Mendes:
_____ --'-Tenho O-pr.azer:_deJevar-ao-conhecimento de-V-.
S• que, acolhelldo proposta do Conselho da Ordem
de Riõ Branco, resolveu o Senhor Presidente daRepública admiti-lo na Ordem, do Grau de Cavaleiro.
Ao me congratular com V. S• pela distinÇão, coinunico que a cerimônia de entrega-da insígnia e do diploma foi marcada para as 12 horas do dia 27 de
maio, no Palácio do_ltamarat1, em Brã.siliã:••
Assina o Embaixador Paulo Pires do Rio, na
qualidade de Chefe do Cerinlonial e de Secretârio
do Conselho_ da Ordem.
Fazendo esse registro, eu me congratulo com todos os
essa insígnia e iiiU:iiõ especialmente com o
ornalista Manp.el Pessoa Mendes e o Dr. Fúlvio Bylegi.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.)

::~;e receberam

O SR.,PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con::edo a palavra ao nobre Senador Cesar Cais.
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isenta, de um modo geral, qualquer aposentado de conti"ibuíção pára o INPS ou outro órgão qualquer.
guinte díScurso~ Sem i-evisão do Orador.)..::.... Sr. Presidente, Srs. Senadores, por iniciativa do PreSidente José SarO SR. CESAR CAlS- Na realidade, creio que a innçy - melhor dizendo, do Poder Executivo, uma vez
tenção de V. Ex' é muito correta.
que a proposta foi-do Ministro da Previdência Socialú Sr. Jorge Kalume - ~nquãnio q-ue o projeto do
está tr_amítandO-ilesfe -Congresso Na~ional proJetO ~e leí
Governo fala apenas no INPS.
qLi~ ísenta-de contr%uíção-õ aposentado e pensionista do
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Eu
O SR. CESAR CALS - Apenas gostaria· que fosse
acho que não há nada mais justo do que essa proposta
mais explícito o seu projeto de lei, quando diz .. pensiodo Poder Executivo porque os aposentados, durante
nistas militares", porque, aqui, também, na sua justifitoda a sua vida, recolheram à Previdência Social, não
cação, em nenhum momento, fala no pensionista militar.
podériain-C-não ~everiam contirluar ·recolhendo as su_as
Eu acho que é importante, já que se procura fazer uma
cOiiiribuJ_ções previdei"tciárias. TÕdavia, Sr.- Presidente,
eqUidade neste País, que a classe militar não fique esqueu_m~ classe_ foi esqu~cida, a classe militar. ComosabemC?s
cida
quando se procura fazer justiça aos aposentadOs.
oS militares inativos e Seus pensionistas sofrem descontoS pre-Yíáenciáríos ol]rigatórios sobre os títulos de Pensão
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• tem o meu apoio. Se o
Militar e Fundo_ de_ Saúde e, além disso, ainda pagam
meu projeto não estiver exp!fcito e não abranger os miliparte dos tratamentos de saúde.
--tares, eu_concor:do._ também, com V. Ex•, porque todos
PreiCl10o Com este registro infOrmar aos Srs. senadosão brasileiros ~todos são iguais perante a lei.
res-que estou, proximamente, apresentando uma emenda
OSR. CESAR CALS- Agradeço a V. Ex'. nobre Seao prójeto-do Governo incluindo a isenção de desconto
nador Jorge Kalume e, posterio~ente, pretertdoestudar
previdCncíárío para oS militares e seus pensionistas, bem
com o próprio Senador Jorge Kalume, como fazer para
oonl"õ isentando-os também, de pagamentos de despesas
tornar expl_!cito e f:i.çam()S justiça à classe militar.
riléáicas nas Organizações militares.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria de ler
Não vemos por que, no momento em que se procura
um trecho dos jornais, entre os quais o jornal O Povo, de
fazer a equiparação de direitos cada vez maior entre civis
24
de maio do corr~nte ano-e que não é uma notícia que
e m-ilitares, que um projetO como este só abranja o con·
faz justiça à nosSa Casa, ao Senado Federal. Esta notícia
tribuinte aposentado e pensionista do Sistenia Naciorial
é:
emanada
da Câmara dos Deputados.
de Previdência e Assistência Social. Creio que a própria
Diz o segufnte:
CoriStitüiÇão deverá amparar as pessoas que têm obrigações iguais, devem· ter direitos iguais. Ora~ se um fUncionário público, ou aquele que é contfibuinte da Previ"Brasíli<~; - A Câmara dos Deputados aprovou
dência Social e que d~rante a sua vida de tra9alh,o ~eco
na madrugada de quinta~feira, depois de mais de
lhC à Previdência a sua contribuiç-ão previdenciáría, não
dois meses de ínterisas negociações, o projeto de lei
vejo porquC o militar, que tambêm é_ despontado na sua
que regulamenta as eleições de 15 áe novembro e,
pensão militar, não seJa incluído como esta iegra ~e decom ele, a regulamentação da propaganda eleitoral
pois de passado para a reserva, ou seus dependentes, segratuita.
·
·reril dispeliSados dessâs: contribuições à penSão_ militar e
A candidatura nata foi proibida para as eleições
a todas as outras contribuições que ele, na ativa, realiza.
deste ano, de acordo com a Emenda n~> 42, que diz o
segui_nte: "para as eleições previstas nesta lei não seO Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex• um aparte?
rão admiiídas candidaturas natas". A proibiçã:o po- O SR. CESAR CALS-: Pois não, nobre Senador Jor-- rém não deverá ter qualquer efeito concreto.
ge Kalume.
Explica-se: a candidatura-nata, insti!uída por lei
~Cõmplementar de 1982 não pode ser revogada por
O sr. Jorge KaiUme-- Em maio do ano passado, em
lei
ordináría,
como se fez na madrugada de quinta1985, encaminhei à consideração do Congresso NaCional
feira, pela Câmúa dos Deputados. A proibição, por
o ProjetO nt> 143~ Portanto, há um ano, -o-projeto" já -está
isso mesmo, disse o DePutadO João Gilberto, não
na Ordem do Dia de hoje, sob on~> 11. O metfprojefo padeve ter_~feito p_ara o Senado. E se ti'!'esse, o certo é
rece_ mais abrangente do que o do Governo.
que os senadoreS a de:~:rubariam, jã que não legislaDiz o seguinte;
riam em prejuízo próprio, elimin-ando um instituto
que só o~ beneficia.
"ArL !I' É revogado o art. 2t> do Decreto-lei n~'
1.910, de 29 de dezembro de 1981."
Foi pensando nisso, que a Câmara dos Deputados rcjeítou a emenda que derruba a Sublegenda. Os
O art: 2~' do Decreto-lei de 1910, que estou revogando
Parlamentares argumentam que "pior que
diz o seg!,(inte:_
candidatura-nata com sublegenda só mesmo a
tandidat!lra-naJa Sem S-ublegenda". Isso tornaria os
"Art. -2<:> Ficam· estabelecidas coiitribuições dós
Senadores - d-ois terços deles - em proprietáriOs
aposentados em geral e dos pensionistas, para CUsdas vagas, impedindo o surgimento de candidaturas
teio de assistência médica, na forma seguinte:
novas."
I -Aposentados:
Acho um verdadeiro absurdo que a Câmara dos Dea) 3% (três pOr cento) do vaJor dos respectivos
putados possa ter votado, em lei ordinária, uma emenda
benefícios até o equivalente a 3 (tiês) vezes o salário
que modifica uma lei complementar à Constituição. Por_ mínimo regional;
.
que aqui no art. 46·, Seção V da Constituição (do Procesb) 3,5% (três e meio por Cento)- do valor dos resso Legislativo), diz o seg_uinte:
___ pe_c_tjy_os__b_enefícios superior a 3 (três) inferior Ol!
igUal a 5 (dnco) vez2s o salário míniriiO- re!l;íõ-nal;
c) 4% (quatro por cento) do va1or dos respecti"'Art. 46:.. O pr9cesso legislativo compreende a
vos benefícios superior a 5_(cinco) e inferior ou igual
elaboração d_e:
_
_
a LO (dez) vezes o salário mínimo regiOnal;
I -_ em_eitdaS à cõll~tituição;
i:J) 4,5% (quatro e meio pOr cento) do valor dos
II -leis _complementares à Constitl!içã9;
respectivos -benefícios superiOr a 10 (dez) e infúior111-leis ordinârías;
·- ou igual a 15 (quinze) vezes o salário rilfnimo regioIV:....... leis delegadaS;
nal;
V - decretos-leis;
ê) 5%-(cinCci por Cento) do valor dos respê_CiivosVI- decretOS legislativos; e
benefícios- superior a 15 (quinze) vezes o salário
VII -resoluções.
mínimo regional.
·
II - Pensionistas:
Então, pareçe um absurdo que a Câmara dos Deputa3% (três-por cento) do valor dos resPectivos bedos, com a lei ordinãri"a---;- ãtêm d6 modificar uma lei comnefícios."
plementar, ainda faça esse fipo de comentário, e que não
Ora, se estou no meu projeto revogando o art. 29; por
tem valia no Senado, por isso, não faz aquilo que eles
certo os· mili_tares estão incluídos, Excelência. Dai por
pretendiam: revogar também a sublegenda. Eu entendo
que gostaria de chamar a atenção de V. Ex' e pedir o seu
que nós aqui no Senado Federal, ao apreciarmos essa
ap-oio ao ~eu projeto,_~o invés -de fazer emenda. O que
matéria, devere01os ·estar· ateiltos para esse tipo de

-· ú SR. CltsAR CALS (PDS - CE. Proriuncia o se-
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que em nada eleva_o _

Poder Legislativo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr .. Presidente~ (Mpito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcon~~ Gade!ha.
O SR. MARÇONDES GADELH,I. (PFL -.~B. Pro·
nuncia o seguínte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_1
--~-~0 Presidente do INAMPS, Dr. Hesio de Albuquerque
Cordci_ro, assinou -ontem uma resolução de ext(aordi~
núria SignificiiÇão, adotando o_ planejamento familiar,
num quadro de atenção integral à saúde da niulher.
Dentre outras determinações; o documento manda expressamente que:-uas equipes de saúde através
de serviços_ de_ Clít!ica_ __ _Médjca __ e de _9i!JCÇ9_~
obstetrícia orientem, JiQbre ouriétodos conç_eptivos
e anticooceptivos, prefere-ncialmente os naturais,
respeitando a liberdade de opção da mulher e doca·
sal, garantindo rigoroso acompanhamento clínico
no caso da escolha de outros m~odos. A prescriçãO_
dos métodos conceptivas e anticonceptiVos qUímicos e mecânicos s_ó poderá ocorrer após criteriosa
avaliação clínica, e com pleno conhecimeiifO dos ris-cos, vantagens e desvantagens pelas pacientes. De·
vem ser adotadas, apenas, aqueles devidamente testados e comprovadamente inó'cuos "à saúde. Serã
pre:;ervada a plena integridade dos conte() dos técnicos e éticos- dos métodos naturais.
g) que promovam atividades ,de treinamento e reciclageffi de recursos huminos, vfsan"do à adequaÇão-da equipe de saúde-às ações piogfamadas,
considerando os-aspectos específicos que-as patologias gerais ·apresentam ~a _inulher."

neonatal ainda registrãda ilo País, coexistindo c;om patologias de signifiCativa_ incid~ncia, como as doenças sexualmente translni_s~íveis - o câncer, patologias fetais
congênitas, entre outras_.
-_
Faltou ·aludir, Sr. Presidente, a um pontO específico
que está na ordem da preocupação de todos os serviços
méd_icos espalhado~ por este País afora: o problema do
_ abOftamento Que acontece_ no Brasil; o abortamentº_
clandestinç,__que (!CO_ntec_e neste País a razão de dois por
minuta_~ que gerã problemas m~dicos e socia_is de extre<
01a gra'0.~a~e. PoÇemos dizir- qu~ grande _Eat!_e de ocu:
pação dos leitos em obstetrícia, nos hospitais da Previdí::ncia Social, deve-se às-complicações por abortamento
provocado em razão de gravidezes não previstas, por
d!!SconheCimtmto _dos métodos anticonc~pcionais, por
desconhecimentos da fisiologí-à da reprodUção, por falta,
afinal de contas, -de acesso aos métodos anticoncepcionais-e- de Uma orientaçã9 _adequada.
Sr. Presidente; em tudo o INAMPS se houve com zelo
e com extremado cuidado. Nós aqui, no Congresso Nacional, asseguramos uma palavra de apoio ao longo de
todos esses dias em que a resolução será submetida ao
de_b_ate nacion~l. DevO antecipar que no p_r6prio ato da
assinatUra encontravam-s·e- presentes represeritantes de
todos os partidos po11ticos, de toda a gama ideológica
existente neste País, representantes de entidades de classe, de sindicatos, de organizações de mulheres, de grupos
feministas, enfim. De-modo que o texto_redigido finha,jã
ontem, uma expressão de concenso nado na!. E _a nossa
expectativa é a d_e que ganhe aceitação e, seja implementaQ;~. o mais râpido possí_yel.

O Sr. Jamil Haddad- Permite Y-. Ex• um aparte, Senador Marcondes Gadelha?
O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço V.-Ex•

Com muito Prazer, ·senador· Jamil Had_dad~
Sr. Presidente, trata-se como se vê, de uma tomada de
O Sr. Jafuil Haddad- É altame~Le el~gi-âve! a atitude
posição histórica, revertendo uma tendência absenteísta
que neste momento toma o INAMPS. Lembro-me bem
que nesse campo sempre tem caracterizado o comportade
que_quando Deputado no Estado da Guanabara, prew
mento das nossas autoridades. Nós nos regozijamps por
sidi unia Coinissão Parlamentar de InquéritO-sobre o uso
esse gesto._que, entre outras_ virtudes, resgita milhões de
de anticoncepcionais e aplicação do DIU. Recordo-me
mulheres brasileiras para a comunhão plena dos direitos
bem que àquela época existia um ambulatório _d_a BEM-_
humanos fundamentais. É: que o direito de tegulaca próF AM na Praia do Pinto, onde, sem a presença de médipria fertilidade, o direito de decidir, de optar, de escolher
cos, eram aplicados dispositiVos intra-uterinas; inclusive,
o número de filhos que se deseja ter e o espaÇãffi.ento eneram dadas pílulas anticoncepciOnãiÇas pessoas carentes
tre eles há muitO tempo foi recOnhecido, foi titulado pela
que ali compareciam. No entanto, há necessidade de haOrganizaçàQdas Nações Unidas como um direito humavef\lfrtContrÇ>le de_ natalidade, dentro dos métodos clásno básico que, não obst:mte, venhit sendo sonega_do a
sicos,
com a orientação da classe médica, para evitarlargas faixas da população feminina deste País pela inmos, como diz bem V. Ex~. de vermos as enferrilarias de
sensibilidade _dos governos e por Urr:t feixe de preconceí~
gt!pe~ologia dos ho_spitaís da previdência lotadas em ratos que, ao cabo de _um to_ngo questiOnamento e de um_
zãO de abortos fe"itos -por- CufiosasOu provõCados pela
crescimento demogrãtico sustenta~o, tem-se r~velado
mais e mais conio preconceitOS lão~someiiTe. - · •
·
própria pik:iente, qúe rião tem qualQuer conhecimento
ou orientação médica. Sabemos- de vãriOs CasOs-, casOs
A Nova República, como qualquer organização dediários nesses hospitais, inclusive, de histerectomias, retimocráticã, contia-no cid_adão.e acredita- que descerrado o
rada de ú_tero em mulheres jovens, criando sérios problevéu da ignorância sobr_e e_s_s_e_ __ru;,Sill_l_io e fran"queildos os
htas;- ãtê de ordem psicológica._ Neste momento, o
meio-s contraceptivos aos casais, esteS fãrão usóJUdiCíosõ
INAM PS encara um problema muito sériOetnuito grae bom, atentos às suas reais necessidade e às suas aspive, que já deVeria ter visto há muitÇl temPO. Somos darações mais legítimaS, ã. uma ex_istênCia digna e dadivosa
queles que achamos que cabe à nosSa classe, a classe méintegralmente realizada, subordinando-se apenãs aos didica, o dentar os pacientes e as pacientes para os métodos_
tames da orientação médica a ser garantida pelo Estado.
anticonceptivos, para, com esta orientação, eVitarmos o
Sr. Presidente, a resolução acrescenta, um ingrediente
que infelizmente ocorre neste Pals, em razão da falta de
ético à discussão deste tema. A partir deste momento as
edl;lcação, sob ç ãspecto d.a graviâez e süaS cOnseqUênautoridades brasileiras rnaís represetJ.tátiViis e mafs reS7
ciaS maléficas; cOm a má aplicaÇão dos mêtodos contraw
pensáveis entendem que o .ato de engravidar não é mais
ceptivos.
apenas um fato bíõlógiCo é tãritbém um fato social; que a
partir de agora uma gravidez n~o eStâ sujeítã ·apen-as às
O SR. MARCONDES GAPELHA ...,. Louvo a porazões aleató_rlas de ordem fisiológiCa, se nãó que Se su- - ~- siçào_de V. Ex~. nobre SeD.adof Jamil Haddad, como
bordina também a uma decisão consciente: passa ·a ser
Parlamentar diligente- e c_omo médico consciencioso,
uma atitude volitíva, assumida pelo casal aientO as suas
atento às necessidades das suas pacientes e encarando o
responsabilidades_ e a destinação dos filhos que hão de
p_r~blema também sob o ângulo profissional.
gerar.
_
~
Bastaria, Sr~ Presidente, estas razRe.s_ para S:C "éi1tender
C-Óffio Parlamentar,
EX' tomoü a fniciativa, nO Rio
porque o INAMPS colocou a dicus.são da matéria num
de Ja,neiro. QuerQ. dl_zer-lhe que também aqui no Conw
gfessõ Nacional vimos nos dedicanáo esS_e_ problema há
nível tão _elevado. Mas, afora as razões de_ ordem moral,
bas(ante tempo. Veja V. Ex~ que o Cçmgresso Nacional,
afora as razões de ordem éUca. aíori:t as í-ãZões de ordem
que os parlamentos, as assembléia~> ~stadu!!.is tãntas veepistemológica, nós temos, também; Sr. Presidente; denzes· execradas· pelo descumprimento dos seus deveres,
tro dos próprios considerandos que instruíram, que intêm funcionado como sinalizadores da verdadeira vontaformaram a elaboração da resolução, pelo menos, uma
-de do pOvo. Há muito tempo, como médico e Parlamenrazão de ordem prática que não pol::lejamais ser releg-a-_
tar_.~_y ._ ~x• desCObriu que _esta é a vontade_ da grande
da.
maiqria_ das mulheres, de serem donas do seu próprio
Diz- o próprio documento que ·a ~usência de umáCorpO, ·ae decidirem sobre os seus dire_itos de ter o_u não
atenção per'inatal adequada contrib_ui de forma importer filhos, de terem quantos quiserem e dentro de espaçaw
tante para o elevado índice de mortalidade materna e
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menta que lhes aprouver. V. Ex• tomou iniciativas concretas, como Pa_rlamentar, nessa direção. Tarllbém aqui
o Congresso Nacional toinou iniciativas, que, lamentavelmente, não obtiveram a repercussão. Embora saibamos que do trabalhO de V. Ex~. que do trabalho desta
Casa, resultaram muitas das conclusões que foram utilizadas nesta resolução do INAMPS.
Adianto a V. Ex~ que temos, no Congresso Nacional,
CQOstítuido um grupo parlamentar de estudos de população e de desenvolvimento. E, mais do que isso, Ex.'-,
que o Se_nado da República instalou, há dois anos, uma
Comissüo ?-,ulamentar de Inquérito, presidida pelo eminente Senador e médico, Mário Maia, e que tinha como
Relator o Senador, e também médico, Almir Pinto, do
Estado do Ceará.
Ouvimos, Sr. Senador Jamil Hacidad, representantes
de todas as categorias sociais deste País, desde Ministros
de Estado a mais humilde_dona-de-casa, desde o militante político até_ a mais ativa líder sindical. ExtraíinoS-üm
documento que se assemelhava, em quase tudo, a esta
resolução ora proposta pelo INAMPS, e q.ue tinha como
característica básica a implementação de um programa
de planejamento familiar, entendendo-se este como um
direito humano básico e fundamental, e inserindo-se esse
planejameniO fari1iliar num quadro- de assistência integral à saúde materno-infantil.
São esses os elementos bãsicos que norteiam 'a posição
do INAMPS._ e que nortearam, desde 1981, as p_9sições
do Congresso Nacional. E nãõ poderia ser diferente a
posição do Congresso, nobre Senador Jamil Haddad.
Veja V. Ex~ q_ue os membros da Câmara dos Deputa-· dos, tomados _estatisticamente, têm uma prole média de
3,2 filhos. Seria uma rematada hipocrisia se um Deputado ou Senador fizesse planejamento familiar na sua casa
e tentasse negar, em nome de razões de Estado, às cidadãs humlldc.s esse direito elementar, básico, fundamental, e de enorme interesse para a sua própria saúde. Seria
uma hipocrisia que fizéssem()s nós o pl::m~jamento familiar em nos~a residência e procurássemos negar, em
nome de supostos interesses nacionais, em nome da segurança nacional, em nome da necessidade de ocupar os
chamados espaç_os vazios, ou em nome_de não sei Quantas outras abstrações, nós procurássemos negar, a·qui e
agora, a vontade legítima, a vontade lídima que orienta
os passos e as tomadas de decisão de cada ca_sal.
Queícn:pzer, apesar de tudo, que em nenhum momento o Congresso Nacional nem o INAMPS teimaram variáveis de ordem puramente econômica, como razão ou
pressuposto para esta decisão. Não, o planejame_nto fami_iiar, por certo, não vai resolver os problemas deste
País, não vai resolver sequer os problemas .de desemprew
gci que aí estão, porque, mesmo com o abaixamento das
taxas _de__crescimento _demogrâfico na_ década que estamos vivendo, os resultados sobre o nível de emprego só
se fariam seÍ1tir daqui a pelo meno_s_ __ IO ou 15 anos, porque o contingente que há de buscar, que hã de forçar as
portas do mercado de trabalho jã está estabelecido pelas
taxas anteriores de 2,3 ou 2,4 ou 2,5% de crescimento de·
mográfico ao ano.
Também o planejaffiento familiar, em sí mesmo, não
vai resolver o problema dos 25 milhões de_ menores aban~
danados_ que agora pressionam a Capital da República,
erl"! l?_~~ca de solução para as suas agruras, porque o
problema já está ciiado. Nós, em nenhum momento, ent~demos. que o planejamento familiar, por si só, seja
uma panacéia, seja,um ungUento maravilhoso capaz de
curar todas as mazelas do País. Entendemos também-que
nenhuma política económica ou Social_ funcionarã, enqua:ntcl mantivermos tâxas tãõ elevadas de crescime-nto
demográfico.
Sr. Presidente, eu me congratulo
_~;s_ta decisã_o do
INAMPS, sabiamente assumida em hora- oportuna.
Digo- qUe-esta não é viTória nem do Congresso Nacional
nem do INAM PS: é uma vitória das mulheres brasileiraS.: Estatístici:is mostram que 68% das mulheres em idade fertil pretendem fazer o planejamento familiar, e que
à grande maioria desse segmento decisivo da vida nacional efam sonegados os meios, o_conhecimento e o acesso
ao uso de contraceptivos.
Nossa esperança é de que o problema, agora devidamente encaminhado pelo canal competente e adequado,
tome um curso autónomo, e que não tenhamos mais que
voltar, nos próximos seis anos, na próxima legislatura, à
discussão ~este assunto. Que todos os preconceitos susci-
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tados em torno da matéria passem a constituir ap'enas
um sonho mau na trajetória da civilização brasileira, definitivamente encerrado. Muito obrl_gado. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE(Passos Pôrto) --A Presidência
convoca sessão eXtraordinárhi- a realizãr-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:

-

Projt:!•l de L
1 Câmara n9 65, de 1985;
ProjehJ Je De'- ~) Legisl:.1tivo _r:L'~' 20, de 1984;
Prcjeto de Lei o" Sinado n~'95, de ]986-DF; e
Projck de Resu!ução n'~'-25, de 1986.

O SR. PRESIDENTE \Passos Pôrto)- Está finda a
hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM ')0 DIA
Não há quorum para defiberação ein plenário,
Em conseqUência, as matérias- da Ordem do Dia, e·m
fase de votação, conStituída do- P-fõjCto de. Lei do Senado
n"' 97/86; Piojetõs de Lei da Câm_ara n"' 69/81, 71/Sf,
85/81, 104/79, 196/84, 187/85; Requerimentos nos 92 e
95, de 1986; Projetas de Lei do Senado~"' 4/84, I43f85,
46/85, 151/85 e 242/84, ficim com a- sua apreciação
adiada para a próxima seSsão- ordinária, bem como a de
Projeto de Lei da Câri'lara nY 197 f84, por depender de
votação de requerimento.
O SR. PRESID~NTE (Pa~sos Pôrto)- Volta~seà lista de oradores.
CoriCedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
(Pausa.)
S. Ex' está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueir_OS.
O SR. HI':LIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senaâores.
Ao-longo do exercício do meu mandato, nunca vim à
tribuna para ler declaração alheia, nem artigo alheio,nem opiriião alheia; nem carta alheia para pedir a transcrição dele ou dela nos Anais da Casa.
Abro hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma exceção, não para pedir a inserção, mas-para ler um doeu~
menta que precisa- figurar n-os AilaíS desta Casa para o
historiadOr de amanhã ter condições de julgar e de_ interpretar o que estã acontecendo nos dias de hoje.
Leio, Sr. Presidente, a Cafla dirigTaã.pdo Sr. MiníStro
Nelson de Figueiredo Ribeiro, da Reforma Agrária, ao
Excelentíssim.ci Senhor Presidente da, República Josê
Sarney:
'"27 de maio de 1986
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Dr. José Sarney
Senhor Presidente:
Os últimos acontecimentos qUe envolveram areforma agrária, sua repercussão, suas conotações éticas· e- políticas, tocarain-me o cOração profundamente impondo-me, cmno ser social e homem público, um esfon, ')de reflexão mais profunda acerca dos
rumos da reforma agrária brasileira. Peço poiS, permissã-o par<· ''Jmparli!har com V. Ex•, as inquietações e anseíos que têm me acompanhado nesse esforço de servir meti r ís e me afligem particularmente neste moment•, .::m que é necessário não ter
dúvidas ou pt:rplexi ' 'es_, _
Senhor P!';;.sidentr.; , 1ando no coração de um povo, um governante cor ~egue despertar a esperança e
acordar nele .r desejf' Jormecido de ser reconheci- do, de ser_l~ :·e, é pnn:Tcre-este góiieúlante tem algo
de espechli. A ..:!uru -·:preensão de V~ Ex• sobre a
inquestioná\-;d neccss; J.de e oportunidade da reforma agrâria em nosso: is é um bom exemplo do que
acabo de me referir.
A grande massa d·_ · _despo:o;suídos, ~pecialmente
do meio rural brasileirO, víu no arco-íris da Nova
República um sinal e no seu Governo, uma luz que
irradiava o seu clamor de povo secularmente marginalizado. A~.-.im esse povo teve SUas forças_ renovadas, revigorou suas esperanças e rompeu seu imobilismo na busca de tr., .'iforrriações, -entre as qUais se
destacava a re_forma agrária.
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O Sr. Jamil Haddad - Permíte V. Ex' um aparte,
Essa efervescência é tanto mais compreensível
nobre Seilad6r Hélici-üueirris?
quundo se tem em mente qu_e ela, mais do que uma
açào, é uma reaçào natura! de um povo desespe- rançado que encontra em V. Ex~ a disposição e O deO SR. HtLIO CUEIROS- Concederei já o aparte a
sejo de guiá-lo no rumo sereno da terra prometida.
V. Ex~, nobrt:! Senudor Jamil Haddad.
Ne:iSc sentidO, as discussões havidas na atmosfera
No fim do ano passado, o Presidente José Sarney,
de liberdade da Nova Rep~blica, tornaram a refornum desabafo pelu televisão, declarou que não o haviam
ma agrária o cristal-síntese dessas esperanças e inpoupado desde o primeiro dia em que ele assumiu o Goquietações. PaSsou assim a refOrma agráría a· ser um
verno, porque só naquele espaço de tempo ele teve de ensinal de um conjunto harmonioso de aspirações dos
frentar 300 greves. Com o Ministro Nelson Ribeiro
marginalizadoS do meio rural: o desejo de democraaconteceu pior; muito antes dele assumir o Ministério,
cia-; -o--s-onho da cidadania, a vontade de- ser livre, o
ele começou a percorrer a sua via crucls. Todos os Senafim da fome, da miséria, da vassalagem. Enfim, o didores estão lembrados da campanha terríYel que se instareito primário de deixar de ser sub-humano para ser
lou no País contra a nomeação de Nelson Ribeiro. E
plenamente humano.
tudo fingindo que era em favor do bem público quando,
:Se hcije pOis, o pOvo se mov.imenta, pede, é porm.t realidude, o que se impedia era a presença de um cidaque crê que o seu Presidente tem forç-as e c-ondiÇõesdão que, realmente, iria implantar a reforma agrária no
de realizar a sua ma-is antiga asp-inição: a niforma
País sob os auspfcios da Nova República.
agrária, Eu disso dou meu testemunho pessoal, peEu já tive a oportunidade de dizer, desta tribuna, e re- las dezenas de vezes em que tenho contactado com
pito que, no Brasil, todo mundo é a favor da reforma
esse- povo, ouvindo pacientemente seus anseios agrária desde que nãõ ·se-Taçà--ielorma agráría, NelsOn
eles confiam no seu Presidente.
Ribeiro está pagando o preço de ter sido fiel aos comproSenhor Presidente, o seu GoYerno_desperia-espem_issos assumidos com a Nova República, em especial,
rãnças _Qorq Ue'já -deu o -exemplo ãa sua- enorme cacom o Presidente Tancredq Neves e, depois, com o PresipãcidadC de tomar medidas corajõsas. AS mudançaS
__
- dente José Sarney.
institucionais e económicas estão aí e vieram para fi-Quero dizer e quero-dai- o meu testemunho a este Secar. O seu GoYerno é uma luz, porque é o Governo
ilado que, no tocãnte à parte política, quando houve a
com mai_or apoio pop~~a:r da hi_stória -~a República.
escolha do Ministério da Nova República, quem tratou
_B_a_s_tã v~r -esse apoio usâ_-Io, que ninSué~ poderá
da nomeação de Nelson Ribeiro para a reforma agrária
impedir V. Ex~ de reaüzar a sua opção preferencial
foi o Governador Jader Barbalho e depois, eu Como repelos pobres, e aprofundar assim uma verdadeira
presentante do Estado do _Pará, porque sendo o Pará a
comunhão dialética entre governantes e governasede dos grandes e trágicos conflitos fundiários, en- dos.
tendíamos_que só um homem da Amazônia que, vivendo
l'Jão rOgem à minha memória as adversidãdes
os problemas fundiários da Amazônia, que fosse testepor que V. Ex' tem passado. Recordo-me muito
munha da mortandade que se instalava naquela Região,
sô um homem com sensibilidade da Amazônia poderia
bem que V. Ex~ disse que sab_ia o alto preço que pagaria por implantar a reforma agrária.
encontrar soluções e ser fiel a esse c_ompromisso.
Sou testemunha disto.
Lembro-me de que o Presidente Tancredo Neves
Do mesmo modo, tenho certeza de que V. Ex•
disse-me assim: ••o!h{;::f lá, e$Se Sel,LMinistro, porque vou
téiil comprCensão -das enOrineS-difÍcu!dades_que tedar a ele todos os recursos e meios para que implantemos
nho enfrentado para auxiliá-lo na condução da reno Brasil a reforma_ agrária, porque no meu Governo haforma agrária, Com serenidade e tírmeza, aceitandà
verá reforma agrária".
o desafio de atuar, durante mais de um ano, com um
Mas desde esse tempo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Ministério sem quadro de empregos; sem uma estruNel~on Rib_eirq__pugo_u o preço.de acreditar na sincerida_tur':l de cargosode direção e as5essõrame-nto slipeiíOf
de d.os compromissos da Nova República. Desde o prie intt.:rmediário; sem poder contar com a diretoria
meiro instante sofreu ãmarguras, desassossego, chegando INCRA completa.
do até a ser ameaçado na sua integridade física, unica_mcnte porqu~.!_, corri honestidade, com honradez, procu__Todavia, Sr. :PreSidente, tod-ãs estas -dificuldades-rava ct.impdr com os conipromisSos-dã Nova República.
têm sido pequenas diante da incompreensão que fre-qUentemente têm perq1eado as avaliações do nosso
-Agora, dePois de todos esses _dissabores, essas lutas,
esforçq_de fazer_4_Q_ MIRAD um_organisirio--demoessas decepções mas também triunfos relativos, ele se vê
~- crático e transparente, a serviço de todos aqueles
obrigado a deixar no meio do caminho o seu trabalho, o
que honestamente.desejam contribuir coffi V. Ex• na
seu Ministério, e endereçou essa carta ao honrado e prohercúlea missão di construir, neste País, uiri.a sacie:. bo Presidente_ José Sarney, que atendeu às e~plicações e
dade moderna e justa.
justificativas do seu Ministro e lhe concedeu a exoneração.
biante de todas essas circunstâncias, sinto-me,
----fíCYdever moral de reafirmar perante V. Ex• a minha
Dou o aparte a V. Ex•, Senador Jamil Haddad.
absoluta disponibilidade e desapego em relação ao
O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Hêlio Gueiros,
cargo de Mirlistro, 'que, por definição ética-e legal
recordo-me bem de que, em 1964, quando pregãvainos a
lhe pertence. Quero assim, Sr. Presidente, pedir-lhe
reforma agrária, éramos pura e simplesmente chamados
que seja exonerado do cargo de Ministro de Estado
de
subversivos. A certeza de que estãvamos no caminho
da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, -abrincerto ê o fato de hoje não termos apenas os problemas
do dessa forma um espaço político e funcional que
rurais,
termos também sériõS problemas urbanos. A polhe permitirá conduzir a reforma agrária em consopulação rural, não encontrando meioS de _sobrevivência
nância com o que sua lucidez e o seu elevado descornos
cmtfpos,
invadiu as grandes cidades e criou as
tino lhe aconselharem.
célebres favelas, que hoje- praticamente tornam impossí_Deixo o Mi~istério sem ressentimentos, levando
vel ao prefeito de uma grande capital administrâ-las~ E o
.coinigo a honra de ter sido seu Ministro de EiiadO,problema fundiário cada vez mais se agravou. Após
Cfe ter convivido funcionalmente com v. EXJ iiã-au1964, grileiros usando armas mataram e expulsaram pesrora da Nova Ré pública, ter formulado os instrusoas que viviam nos caritpos, laYrando aquela terra du-mentos básicOs, p9r
Ex' aprovados, para a imrante décadas e passando até de pais para filhos. Hoje,
plantação da reforma agrária no País e ter dado mi_ infelizmente, nós vemos que, quando o Presidente Sarnha humilde contribuição p'ãra o Oesenvcilvlmento
ney falou _em reforma agrária, criou-se um clima de verde uma consciência nacional em favor áe-uma rerõrdadeira rebelião por parte dos latifundiários que não ad-ma agrária ~ benefíc_io dos trabalhadores rurais
mitem, em hipótese alguma, esta reforma. Criaram Um
brasileiros,
organismo chamado União Democrática Ruralista, que,
Recebê!, pois, à manifestaçãO do meu apreçO e ·a a
pelo que se sabe,_já provocou várias mortes neste Pais.
mínha admiraçâo. -Nelson de Figueiredo Ribeiro,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, recordo-me bem da irriaMinjstro de Estado da Reforma e do Desenvolvigem da, Prim_eira Missa ne.ste País após a descoberta.
__I!lc-nto -~grário.''-_
Víamos Cabral e os fndiQs junto àquela Cruz e a Primeira Mjssa send() rezad51._ Hoje, onde estão os índios deste
_Sr. Presiden_te, S_r~. Senadores, este_ é um_ documento
País'?. Aqueles que não (o_r_am ~terminados estão sendo
qu_ejulgo do_meu deVer ID~ç_rever_nos Anais desta Casa.
cuda vez mais para longe jogados e já se encontram nas
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fronteiras com outros paíSes. O mesinO ocOrreu· com.- a
população ruraL Todos_s_e_re_c_ordaro_que colonos do Rio
Grande do Sul, do Sul do País e de Çmtros Estados, ro..:

rum levados em verdadeiras caravanas pafa o Acre,·
Mato Grosso e Rondônia porque já :não havia ll)ais_espaço para eles poderem trabalhar a terra no Sul, já ·que
foram terras sendo tomadas pelos grandes latif.u_ndiários.
No momento, aqui, quero deixar na realidade uma pã.lavra de conforto ao Ministro que ora se afasta do Gover-

tal. Há poucos dias vimos a nomeação do novo Pn!:síd_ente do INCRA e lemos também que era pessoa que nãO ti-

O SR. HI!:LIO GUEJROS- Muifo grato pelO a_parte, eminente Senador Jamil Haddad. Quero dizer a V.
Ex~ que a impressão qu-e-o-Ministro Nelson _Ribeiro lhe
causa oão é Só_imprcSsão é a verdade. Ele é um homem
competente, sério, honrado, honesto, um verdadeiro
missiOnáfiQ. É por isso, que estó1.Cnesta tribuna, deplorando, lamentando, chorando a perda dele para o Governo da Nova República. ~ uni homem que, desde o
primeiro instatlfe, se déâicou de corpo e atma a este
problema da ímplantação da refõmta ãgrái'fa--:Note-se, Sr. Presidente, Srs. Senador~. apesar de toda
essa onda. nil Imprensa contra o MiriiSirONelson.Ribeiro, note-se que não houve alteração da Cõnst!tuiÇ_ão do
Brasil, para a implantação da reforma agrária e nem modificação na legislução ordinária.__ Es~amos_fa~ndo uma_
reforma agrária cõrtt_b:as~ num_aJegislação de 1964, por-

tanto, já há 20- anos atrasada. E, assim m.esinb, houve
essa reaçào fantástica quase irisuportável, có-ritra uma reforma que vem 20 i:Tanfôs anos at~"ãsada. O MinistrO
Nelson Ribeiro não_ modifiCou em. O:ada a Constituição;
não modificou em nada a legislação; não modificou
nada os procedimentos.
.
._
__ _
__
Chegou-se, aqui, ·a ·anudat• e pass-Ou como·rorum de
verdade para todo o BraSil, -que de lia via desapropriado
todo o Município dC Londrina, e foi' um n_Deus nos acuda", pois, 3 dias antes dúQuito, o---pres'ideõte-Figueiredo
havia fiito a mesma cois<i,-po'rque O procedimento Usual
nos costwnes~ nos atos e no procedimento da RefOrma
Agrária, era de_se_c_onsid~rar príoriiária, a ~áiea_ dei Município e dela se extrair uma parte
realmente S:Cr de-:.
sapropriada, Mas o mundo quase veio abaixo, como se o
Minístro Nelson Ribeiro tivesse inVentãdo- aquelã-fór_~
mula. Durante os Governos da R_e~olução, ninguém se
queixou, ninguem reclamou nãaa, talvez porque àquela
altura muita gente pensasse que a ~eforma agrária não_

em

vara

O Sr. João Lobo-- Permite-me um aparte, nobre Senador H0lio Gueiros?
O ~R: HtLIO GUEIROS- OuÇo V.
_ii'itdOr Joãó Lobo.
-

no. Tenho a certeza de que S. Ex• estava convicto de que
a reforma agrária seria feita com o aUxílio goverrfamen..:

nha o menor relacio_namento com o Ministro. O MiiliStro não havia s_tdo _consultado é o que ocorreU? Não havia condições reais, de_ o Ministro poder continuar n9
cargo, não podendo nem escolher os S:~:Us.auxilíares, para
que pud~sse levar avante o plano da ieforilla ãgrái'-ia. Sei
que, neste momento, será criada uma-crise entre o Governo e a Igreja, relacíonada com o pfoblema da r~for_m-ª
agrária, jã que o Ministro Nelson Ribeiro contava com o
apoio da Igreja que, TI. este momento, para fêliéida&-aa
população brasileira, é progressista. Acabou a época em
que a Igreja, os padres, diziam às populações pobres deste País que eles tinham vindo ao mundo para sofrer, que
Dc.us escrevia certo por linhas tortas. Hoje, o epiSCopado
brasileiro, procura, na realidade, orientar as pessoas
mais carentes sobre os s_cus direit_ps e.sobre os seus deveres: e esperamos que as autoridades federais cÕn_s'lgam,
neste momento, erradicar esse cancro chamado_UOR,
assodado_a Tradição, Família e PropriedadeTFP- que
tem usado de todas _as armas para evitar a reforma:
agrária modesta-nC$te País. Nunca tive contat~ algum
com o Ministro Nelson Ribeiro. Mas, daqui desta tribuna, quero-declarar que S. Ex~ larga o Ministério e a impressão que me.deu, durante todo o tempo que ocupou a
Pasta, é de que era um homem convicto da Reforma
Agníriil. Tenho receio, nobre Senador Hélio Gueiros,
que o novo Ministro que venha a ocüpar a Pasta iião tenha as me!>-mas convicções que tinha Nelson Rib_eiro,
para. que mais uma vez não seja fruStrada a populaçã_a
brasileira com o adiamento progressivo da reforma
agrária. O problema ~undiário neste.País_çh_egQU boje a
um ponto explosivo. E hora das elites dominantes terem
consciência -da gravidade do momento e. entenderem que
maís vale ceder àqueles que nada têm, do que talvei ter
que _ceder tudo num movimento que nenhum de oó.s d~
seja.

e:r-ã·p-a1':1 valer, mas-quado veio o Ministro Nelson RibeirO e Se- verificOu que ele realmente estava_ ÚtiendO Uma
r~rorrn:.i ag_r::iri_a para valer houve fogo esSes apel_os; esses
reCursos, essas "interpretações de má fé, tentandO colocar
rfo_ descrédito e no ridículo a obra patriótica do Ministro
N"cl;Qn Ribeiro.
-

o

Ex• ilustre Sc-

O Sr. João Lobo- Senador Hélio Guetros, solicitei
esse aparte a_ V. Exf no momento em que leu a carta de
renúncia d_o Ministro Nelson Ribeiro para dar o meu testemunho da honradez, da dignidade, inclusive da enorme humildade do Ministro Nelson Ribeiro. Entretanto,
desde a primeira hora sentíamOs que ele não era talvez o
· homem próprio para por em marcha, para executar essa
reforma agrária, Era um homem muito tfmido, muito in~
trovertido, _cheio de cuidados, que talvez não se sentisse
bem nas "luzes da ribalta" em que seria lançado com o
problema da reforma agrária, e o tempo mostrou que
realD;Iente oMin_istro não se sentia bem nas "luzes da ri~
balta", que foram, de repe-nte enfocados em Ciina desse
grave e passional problema que a sociedade brasileira enfr~nta. Fui um homem criãdo, nascido numa região em
que s~ ~a_v!a_ vazios demos~ãficos. Não hayia ningUém
sem term. Nunca vi_misedVeís pela falta de terra-, porque
esta havia em abundância por todos os lados. O Nordeste, V. Ex~ sabe, na sua grande totalidade, é um vazio de. mog-fáfico enorme, tão grande como o vazio demográfico da_Amazônla ou das terras menos habitadas_d~te
País. Dific-Jlmente eu c_onseguia c~mpree_nder que a falta
de terra fosse a responsável pela miséria, pela pobreza do
homem interiorano brasileiro. Mas acho que as terras
boas são poucas neste_ País - é uma verdade. Temos
quantidades reduzidas de terras agricultáveis, e_ seria justo _re_p11rti-~a~ com equanimidade, dentro de uma justiça
sociaf. O que é cOJ1denãvet .é Que se- transfõrme um
problema sério como este num caso passional, num
problema po\íttco. Essa União DemOCrática Ruralista _é
um rastilho de pôlvora que se.choca com a outra, a Pastoral da Terra, também estimulada pela Igreja. Ambas
são responsáveis pelo cfima de passionalidade que está
presidindo a reforma agrária deste País._ Contra isto é
que querímaos nos opor. A sociedade deve se c_onvencer
de que isto é um problema sériO- que deve ser resolvido
CO!fl racionalidade den~ro dos mai_s a~tos padrões ,de jus- tíça social do mundo moderno. Nós sOmos favoráveis a
que isso seja feito, mas -sem- o conteúdo PolííiCó, ·can.teúdo passional que _está sendo dado a reforma agrária
para tumultuar a vida nacional. Era esse o aparte que eu
queria d~r ao pronuncia~ento de V. Ex•

o

O SR. H'E:LIO GUEIROS - Nobre Sen'a.dor João
Lobo, V: Ex_• com seu aparte deU mesmo um_a dimensão
c(o problema da reforma agrária no BrasiL Se V. Ex~
considerava o Ministro Nelson RibeirQ tfmido, inedi'oso,
caUtelos_o e não conseguiu implantar uma refOrma tímida e ca~telosa, imagine V. Ex• se fosse para lá um audaZ,
um valente, um cor_~joso, um outro cidadão que não tivesse a competência, a compostura, a postura e o patriotismo" e a transigê!lcia do_ Ministro Nelson Ribeiro. Se
ele, com toda es,!ia paciência evangélica, sofreu o que sofreu r;_não.estã conseguind_oj_molant!l_r__um mfnimo de reforma agráriã, imagine V. Exfs.epor ac~So-eJ;ifv~~s~~u~
tro procedimental
- Verific~ y_. Ex~. nobie-Senador João Lq~O;ij_ue não se
quer ir à raíz do mal, ning;u_ém quer irb~S_c~r as causas.
A.gom!T!-esmo vejam-se os jornais do_çHa-: 9 emln_ente Mirlis.tro Paulo BroSSard, faz declarações sobre _a_ violência
no campo. A violência, nobre Senador JOão Lobo, é a
oo.nseqUência, elB:, não_ surge- foi'tUita-e gratuifamente.
-MaS o nosso emiil.ente Ministro eStá preócupédo com a
violência, quando de'>!eia preocupar-se, com o Ministro
Nelso~n, Ribeir~~ com _as ca.usas da yio_lén_çja no campo.
Então, leio nos jornais e me apavoro, ilObre Senador
_ Jo~o. L9_bo, com a notícia de que a provit;féncia do Ministério da Justiça para acabar com a violéil.cia rio campo é
colocar a Polícia Federal e tropas do Sxército no campo.
Para que, Sr. Presidente e Srs. Senado~;e,s?Para mat_ar?
Para ensangüéntar? .E. pr-ecísóij"ue haja bom senso, é precisS-ql.ie fiaja patriofisino, e não se faça uma loucura de's-

sa n'iliureza. Se não eliminar-se a causa dessa violência
~SI _campo, ~que são esses c~nflitos fundiários, a violência
vai_ permanecer, coloquem lã inil policiais federais, W
mil soldados do Exército. Pode lnicialmente morrer ainda mais posseiros, mas o final será crUel e lamentável
para 'todas a~_ partes. E é por isto que, aProveitindo 6-sacríficio, a renúncia do Ministro Nelson Ribeiro, quero
formular um· apel_o ao Governo de honrado Presidente
José Sarney, para que S. Ex• interfira com bom sen_so,
com seren!dade, com patriotismo, e não insista e-m que se
co~siâere õ problema fundiário em um caso de polfcia.
E precisao juízo, é preciSo serenidade:Tenho a certeza
que o eminen(e_ Presidente José Sarney, que é nordestino
- e um dia desses declarou em Juazeiro que, sendo nordestino, tem coragem e não vai acabar com a implantação da reforma agrária - vai transformar essa sua
promessa, esse seu juramento em atas, e imponha a paz
no tampo através de uma reforma agrária justa, que dê
_~erra para quem precisa de terra. É um absurdo, Sr. Presidente e Srs. Senadores_, que numa área como a do Parã,
o segundo maior Estado da Federação brasileira, se mate
e se m·orra por causa de terra. V. Ex•s, que têm passado
lá pelos ares, _verificam a quantidade espetacular de terras _que e_xistem naquela região. b exatamente no meu
Est:.Jdo do Pará, onde acontecem as pioies_desgraças em
matéria de_ c_onflitos_ fundiários.
É preciso q.~e_ ~e vá! ql!e o Governo desç~ às causas,
q_ue o Governo ac{!ite aS-ponderações sensatas, tranqüi;
las, s_erenas do Ministro Nelson Rib~iro._Qu_e o Presidente da República intervenha a reponha a coisa nos seus
devidos lugares .
9Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte?

o·sR. HtLIO GUEIROS- Tem ·o· aparte-o ilustre
Senador Odacir Soares.
O Sr.Odacir Soa_res- Nobre Senador_ Hélio GueiróS,
como V. Ex•, eu considero essa questão -_da refonna
agrária inadiável para a solução dos c_onfiitos que se estão espraiando por todo este País. E cnsangUenianQo a
Nação brasileira. Evidentemente que a reforma agrária
preconizada pelo Governo José Sarney, e por este reiterada várias vez_es, será realizada na forma do Estatuto da
Terra e na forma superiormente preconizilda pela Constituição Federal. Será, portanto, uma refonna agrária
que vai desapropriar, mas indenizando em dinheiro e
com titulas da dívida agrária. Eu considero_ também, por
outro lado, __ que pretender fazer reforma _agrária distrí~
· buindo pura e simplesmente as terras públicas e as terras
da Igreja será inexequível na medida em que essas terras
são inSuficientes para atender a demanda, a grande demanda de _cerca de lO milhões de fammas qUe eStão sem
terra neste País. Por outro lado, nobre Senador Hélio
Gt.reiros, não se vai fazer reforma agrária neste País,
como não se fez reforma agrária em país nehum do mundo, sem a· distribuição de terra a quem não as possui. Só
se vai fazer reforma agrária com a dístribuição_de terras.
Esse é um pressuposto do qual não se pode afastar um
mifímetro sequer. Não se pode fazer reforma agrár1a sem
que se distribua terra a quem não a possui. Evidenterriente "q-ue O processo,- não apena~ o processo preconizas:fo
··pela nossa legislação e pela própria Constituição daRepública, é o processo democrático e é também o prOcesso
capi~ali~t~ que está in_serido na_ nossa legislação. De
- modp que· se prite~der fazer reforma agrâria com as terras públicas e com aS terras da Igreja, é uma balela, porqu-e=ess-as ü~rr·a:s· São--rnsufTcíen res;- -A- IgreJa ·çJossüi-cer<m
de 100 mil a l20 mil hectares de terra neste País, e um volume de terras desse tipo seria insuficiente para atender a
grande demanda dos nossos agricultores sem terra, das
milhões de famílias dos agricultores sem terra que vivem
neSte Pafs.De_ modo que, me solidarizo com V. Ex' na
medida em qtie reqUer, com veemêncià e cofn muitaoportunidade, que o Governo JQsé Sarn~y prossiga no
-seu objetivo de realizar essa tarefa, que é inadiável, para
a pacificação da família brasileira e para a consecução
do projeto de democratização da nossa sociedade que se
estã Viabilizando através das medidas corajosas que o Senhor Presidente da República tem tom11do, notadamente
na-âreã ·económica. Do mesmo modo, nobre Senador
Hélio Gueiros, que é inildiável a execução da reforma
agrária; também é inadiável a negociaçã_o_da _dividaJ:xterna sob um prisma eniírlenteriúmte político e sob_ um
prisma no qual se proteja os interesses nacionais. De
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modo que era este o modesto aparte que queria trazer ao
discurso de V. Ex~. onde cone! ama a Nação e o Governo
a que efetive_a reforma agl:-áriii.-paTa paCífkár <fPOvó brasileiro.

O SR. Hi!:LIO GUEIROS- V. Ex' tem toda a razão,
nobre Senador Odaclr SQa.res, quando salientou que a
reforma do Go_verno José Sarney é uma reforma dentro
da lei e dentro da Constitt!içã·a, como eü havia salien-tado. Se é dentro da lei, dentro da ConstitUição, o que hã?
Não há nada fora da lei nem for <i da ConstituiÇão. A@:ora, quanto à maneira de se saber o efeito_ da r:eforrn_a _
agrária, quero dizér a V. Ex~ quf!"nO-firi1 do ano passado
eu estive na China acompanhando o Presidente Ulysses
Guim aràes.
__
A China, nobre Senad_Qr Odacir Soares, tem uma população de um bilhão e 80 mi(hõt!S de_babi!antes. Lá eles
deixaram um pouco de mãõ essa histórLa, __(j~_que há nec~sidade de grandes e monumen_taís empresas rurais e
resolveram redistribuir a terra individualmente ou pelas
famílias.
O Sr. Odacir Soares- O_' módulO _em Roildônía é_de.
50ha.

ôat condições ao homem de utilizã-la. Na realidade, nestapdliYcifa fase de a(uaçâo do Ministro Nelson Ribeiro,.
não vimos nenhum trabalho nesse sentido. O próprio decreto q11e considera as áreas prioritárias dos vários Estados- aqui chamei a atenção- não fala em wn representante do Ministério da Agricultura. Diz que a entidade públfca que cuida da agricultura- o representante na
Comissão- é representado pelo INCRA. Acho que estamos r.:olocando a parte de utilizar a terra, desenvolver a
terra, o dcsenvolviri1ento agrário em segundo -plano.-t:
preci_so que as duas coisas marchem em conjunto. Mas
-creio que realmente é uma perda a saída do Ministro
Nelson RibeirO do Ministério da_Reforma e Desenvolvirifcnto Ag·r~o.
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Jos_~ Gomes_ ·qa SJlva da Presidência do INCRA,
comentouwse igUalmente-que o Ministro, não concordan"do com a saída do seu colaborador, solicitaria d.emissão
do cargo, o que não ocorreu também: Algum tempo depois, COm a nomeação do Coroilel Pedro Oaniiis para
substituir o Dr. José Gomes da Silv~, a imprensa divulgou a insatisfação do Minstro Nelson Ribeiro por não
ter sido consultado previamente e que, por conta disso,
deixaria o Minfstérlo. Com a demissão do ProcuradorGe-ral do INCRA-- pessoa indicada pelo MinistrO Nelson Ribeiro e afastada do cargo de_confiança pelo Coronel Pedro Dantas -a imprensa tornou a noticiar que S.
Ex•, insatisfeito Com ci ato, ''pediria o boné". Novo rebãte falso. Conseqüentemente, o c_omportamento que agora V. Ex• anuncia,-e que já era esperado, não constitui
surpresa, isto porque os fatos enumerados era tidos e havidos pelo Ministro coino contrários-ao sucesso e ao êxiw
to de sua administraÇlo. Estas minhas considerações
comprovam que a carta _que V. Ex' acabou de ler não
surpreendeu ninguém e se o Ministro Nelson Ribeiro
tem que se queixar n_ão haverá de ser dos proprietários
rurais, do empresariado rural, das organizaçãoes sindicais da categoria econômcia; S. Ex• sabe, com certeza,
quais os setoreS responsáveis-pelo seu pedido de exoneração. Era o a par~ que gostaria inserido no discurso que
V. Ex' estâ preterindo.

O SR. H[LIO GUEIROS ...,. Nobn:: Senador Cesar
Cais, aColho com satisfação o depoimento de V. Ex•
sobre _o Ministro Nelson Ribeiro. Quero apenas dizei;
sobre a parte inicial dã sua intervenção,-- que realm'en-te
não sou muito preocup<Jdo e.om essas preciosidades
técnico-jurídicas de quem é competente, quem não é
. cpmpetente para manter a order'l)._ Q qu~ há, nobreSeflador Cesar Cals, é o que eu çlisse: pode-se_ colocar lá a
Polícia Federal, as tropas do Exército que o conflito e- a
O SR. Hf:LIO GUEIROS- E o resultado, nobre Seviolêncía contin uarào. Não ha poSsibilidãde do encerra.:nador Odacir Soares~ é que eles, com um bilhão_ e oitenta
mento.di::;so se não se eliminar a causa. Então, o GOverw
milhões de habitantes, dão comida, alimentação para
no brasileiro tem que ir às causas e r~olver o-problema
toda essa colossal população. E quando cheguei aqui" no
no seu início. Faça-se-a refonila agrária- e o -cOllflito funÕ SR. Ht-LIO GU[-IRÜS- Nobre Se~ador Moacy;
Brasil, assisti um Jornal Nacional dando notícia- de um
diârio será amainado e até mesmo resolvido. Agora, coiDuarte, tenho que reconhecer, ante as evidências indicadescarregamento de navio no porto do Rio de Janeiro
bir s6 a violência iiO Campo é uma atifu0e-a1é meio poudaS Por
Ex', que havia uma torcida pOr parte de-imque trazia dez mil toneladas de arroz da China para alico inteligente pelo merios pára ser tomada por um Goportantes segmentos da imprensa brasileira pela queda
mentar o BrasiL A China, __ÇQ_m um_ bilhão e oitenta miverno qUe realmente -deseja a--Sólui;ão do problerria.
do Ministro Nelson Ribeiro ...
lhões, alimenta toda a sua população Com sua produção - ---Quanto à segunda parte da sua intervenção, em que V.
e ainda manda para o Brasil, -que-só tem cento e trinta
Ex' salienta que n'ão deve haver só reforma agrárfa mas,
o~sr. Moacyr D!Jarte - Da imprensa, não!
milhões- de-habitantes. Será que há alguém que ainda dutambém, o _.deSenvolvimento ~rário, estóu de Pleno
vide da necessidade de se fazer reforma agrária no B_raO SR. HtLIO GUEIRQS --Agora, sou eu que rcs.
-aco:rd_g- com V._-Ex~ Mas, se não começar peTa reforma
sil? Será-qUe ficamo:s todos _a reclamar-da miséria, da fopondo a V. Ex•
agrária, niriguém vai chegar no desenvolvimento. Pretenme, mas· quando chega na hora de se tomar uma atitude _
Quanto _à ilação de Y. Ex', ou a dedução, ou a preder chegar ao desenvolvimento sem a reforma agrária
corajosa, eficaz p3ra realmente. ir às causas da fome brasunção de que, nessa camp·anha, estavam envolvidos
não há possibilidade. E também não se pode aceitar o arsileira e se implantar a reforma- agrária se arranja toda
também elementos ligados à Administraçào Federal, tegumento de que não posso fazer o desenvolvimento, por
espécie de desculpa para não se implantar a reforma
nho que confessar a V. Ex:• que não tenho qualquer eleisso não vou f~er a reforma ~grária. Ê a mesma coisa
agrária? Ê evidente, nobre Senador Odacir Soªres, que
mento para cOnf!rmar o_u desmentir. Mas se V. E_x•,
_que o cidadão, morrendo de fome:que chega ãté mim e
alguém tem que ser prejudicado na reforma agrária.
como Senidor da Repúbfica, usa esta Casa para fazer tal
-pede alguma coisa para comer) poiS ele não tem mais
tenho dois milhões, cinco milhões, oito milhões de hectadenúncia_ ê porque, naturalmente, V. Ex• estâ a par descondições_e vai morrer de fo!Jle. E eu lh_e digo: olha comres, não quero perder isso. Mas será que por causa dessa
sas
pressões internas ou íritimas, que o Ministro Nelson
panheiro, sei que você está morrendo de fome, m:is só há meia dúzia, de uma elite, vamos deixar na fome e na-mi--Ribeiro estava sofrendo, in_çlusive, segundo V. Ex~, por
arroz para lhe d3r. O arroz não tem vitaminaS, rião tem
séria toda a população brasileira? Deixem que eles griw
parte do nosso eminente colega, Senador Marco Maciel,
lliTlinoâcídos, não Iem proteínas, de modo que n.ão
tem! E(es podem gritar à vontade. A reforma é dentro da
que teria um plano paralelo, segundo V. Ex• está dizenadianta JÍada eu lhe dar o arroz, pois não tenho a carne,
lei, dentro da Constituição, haverá indenh::ação, haverá
do, em torno da reforma agrâria. Apenas acolho a prias proteínas pantlhcdar. Nessas condições não vou lhe
compensação para todos eles. Por que, então, se temer a
meira parte, de que há esses indícios na imprensa erh fadar nada e vou deixar você morrer de fome. Ê a mesma
implantação de uma reforma agrária com todas as conw
vor
da derrubada, da queda do Ministro Nelson Ribeiro.
coisa. qUe a reforma agrária. _t_ claro que a reforma tem
dições de, realmente, implantar e transformar a vida braMas não tenho a menor condição de afirmar a V. Ex•
que vir acompanhada da sua implementação, para que
que
havia conluio ou conspiração de setores do Palácio
sileira?
haja possibilidade de o homem des_e.J?.volver a terra que
do Planalto para a derrubada do Ministro Nelson Ribei~
Concedo o aparte ao nobre Senador César Cais, peele recebe. Mas é evi~~nte que não é por causa disso que
dindo desculpas a S. Ex~ pela demora.
ro.
não se vai dar começo à reforma agrâria . .t: pr-eciso Co__ meçar. E o Ministro Nelson Ribeiro está- tentan·do coO Sr. Ce.Sir Cais- Nobre Senador Hélio Guelras, esO Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• If!.e perdoe erriepermi. meçar, mas infelizmente está sendo barrado e foi obrigatava atento ao pronunciamento de v_, Ex:~ Aqui, jâ fiz
ta outra intervenÇão, Não_ fiz qualquer denúncía. Enundo a·se retirar de cena, como bem disse o nobre Senador
muitos pronunciamentos favoráveis à reforma agrária.
ciei fatos conhecidos da opinião pública e que foram
João Lobo.
Acho que ela é uma necessidade inadiáyel. O que lamenexaustivamente divulgados pela imprensa. V. Ex•, como
to é _a saída do Ministro Nelson Ribeiro. Mas, entendi,
O Sr. Odacir Soares ~Essa reforma agrária já es-tá--_- leitor assíduo de jornais, _certamente tin~a e tem conhecipela carta, que a principal causa f_o[Q ·conflito de autorimento desses episódios.-Nào fiz qualquer- denúncia e
atrasada, nobre Senador.
dades entre o Ministro e o INCRA. Esta, para mim, foi a
nem me aventurei a ilações. Repeti o que é do __ conheciO SR. Ht!:UO GUEIROS- Há 22 anos legalmente,
causa efetiva_de sua saída._ Agora, não _concordo com a
ment6 de todos.
interpretação de V .Ex~ de que a idéia do Ministro Paulo
pelo menos.
Brossard em colocar tropas do Exército e da Polícia Fe_O SR. HtLIO GUEIROS - EU só queria fazer essa
"Õ Sr_. Moacyr DÔartC .....:..--Permi.te V. Ex• um àpilrte?
deral é transformar arefonna agrâria num caso de políobservação, pOrque não tenho condições para confirmar
cia, e até com certo exagero próprio de_um orador,elo-_
o que V. Ex:• está_afirmanáo, embora com base em notiO SR. HtLIO GUEIROS - Çoncedo o aparte_ ao
qUente., [alou em derramamento de sangue, etc. Entendo
ci~!io de jornal. Não tenho como _iriformar
V. Ex•
nobre S_ena.dor MoaC):T. Duar~e.
que o que o Sr. Ministro Paulo Brossarddeseja é .Coibir <i
O Sr. Marcondes Gadelha - Permit!! V. Ex-, um ap:iiviolência, violência que está 'instauni_da_no campo e que
O Sr. Moac_yr Duarte- Nobre Semidor Hélio Gueite?
·estamos sentindo. Agora, -o-que me parece errado, entrer'os, no momento em que V. Ex• exalta e exorta as virtutanto, é que se faça isso com tropas federais ou com
des morais e o -patriotismo-do Ministro Nelson Ribeiro,
O SR.:HELIO- GUEIROS- Com o maior prazer.
Exêrcito, porque acho que é uma intervenção federal nos
ora demissiciriáriõ, COnta com o nos-so apoio e conl a noSSã. solídariC:dade, porque todos nós reconhecemos as
. O Sr. Marcon~es Gadelha- Nobre Senador, a renúriEstados como o Estado Oe:.V. Ex~, porque a segurança
inescondíveis qualidades de dotes de S. Ex• Mas todos
cia do Ministro Nelson Ribeiro não lhe tira a condição
pública na área territoriar do Estado é de r_esponsabilidade inspirador e de um dos principais formuladores da
n6s sabemos~ o ~!iís inteiro o sabe-=:.:.... que a ·gestão do
de dos Governadores. Parece-me_ mais grave é a intervenção federal que está detrãs dessa noticia. Entendo
Ministro Nelson_Ribeiro foi pontilhada de tropeças, perpolítica de reforma agrâria neste Pai$, S. EX• tomou a
que há de se pensar em coibir essa violência_de uma macalços e· turbulências. Paí por que este seu pedido ao
parte mais amarga _do trabalho, que ê ex.atamente a parte
neira ou de outra. Penso_que os Governadores têm sufiPresidente Josê-Sarney já era há ~uito esperado. SeguníniCíal; desbrayou, sistemat_izou toda a questão agráría~
ciente autoridade para evitar essa violência. Mas já que o
do a imprensa noticiou, logo ria primeira feforma do·Midefiniu conceitos de reforma agráriã.; cori.ceitos essenciais
nistêrio Sarney, Comentava-se à boca pequena que o MiM inistrO.Nelson Ribeiro -renunciou~ espero que o próxia serem utilizados no Plano de Reforma Agrãria,-definiu
as ãreas prioritáfias, ·enfini, colocoti a bola na marca do
mo Ministro não sejã-SQ Ministro da Reforma Agrária e,
nistro- Nel~on Ribeiro não permaneceria no posto. Os
sim, também, do Desenvolvimento Agráiío, qUe é-o títu- - -~~~que esperavam o atá exonerâifo seiltiram~se, ãlguns depenalty, arcándo com as agruras do pioneirismo neste
lo do Ministério, Porque não adianta só dar a terra sem
trabalho. ~oi u_!n trab'!-_lho enorme, foi um trabalho infrustrados. Posteriormente, com-a demissão do Di.
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gente que a Pátria, certamente, não 'vaí-eSQuecer estácontribuição inestimável de Nelson ·Ribeiro que, em
pouco mais de um ano, fez o Programa dã Refoima
Agrária avançar mais do que em todos os 400 anos de civilização brasileira. Agora, também, V. Ex•, nós lamentamos profundamente a saída de Nelson Ribeiro, mas
não vamos nos·-entregar ao pessimisirlo e neniêriten-der
que, com isso, a reforma agrária se estagnou, ou que há
qualquer indício de arrefecimento, nesta questão. Muito
pelo contrário. Quem estiver enten,derido que a sãfda do
Ministro Nelson Ribeiro significa uma· diminuição de intensidade das políticas- de reforma agrária neste País,
uma diminuição ou uma atenuação rios prOpósitos do
Governo, basta examinar O perfil do seu substituto. V.
Ex• há-de ver que sob este aspecto, se falar em conluio, se
falar em conspiração para tirar o carãler, o PenSainento
social desta proposta, pela renúncia do Ministro Nelson
Ribeiro, acusar o Governo de, porventura, estar cedendo
às pressões de grupos organizado_s, há um desmentido no
fato solar que é a figura, õ perfil do substituto do Ministro Nelson Ribeiro, que é Deputado Dante de Oliveira,
que tem a mesma concepção doutrinária e a· mesma Vínculação com a questão agrária que o Ministro Nelson
Ribeiro; que tem a- mesm·a vinCulação com as causas populares e que levou o se_u trabalho às 11ltimas conseqüências na defesa de todos os ideais, de to_dos os pressupostos que, de alguma forma, cercam o objetivO maíot do
atingimento da reforma agrária neste País: -Não Vejo,
Ex•, nenhuma solução de continuidade, nenhuma
quebra de compromisso do Governo José Sarney, que
jurou alto e bom som~ e não apena·s nos- gabirietes e recintos fechados, mas em praças pdblicas e todos os foros
à sua diposição - de levar esta tese, esse propósito, esse
tema como o elemento priorifáriO da sua adminiStraÇão
e uma determinação da qual não abrirã mão. Quero ci'er
que a indicação -de Dante de OlivC:irã desmente qualquer
má interpretação sobre a posição do GOVerno -diante da
questão -agráría:-"C_oril relação ao papel do Ministro da
Justiça; Paulo Brossard, filio-me ao pensamento expendido aqui Pelo nobre senador
Cais. Tenho a
pressão_ de que não é a polícia que vai"in<itar; aS pCSsOas
estão morrendo no campo. Quero cier -qUe só há uma
coisa pior do que agir mal, Ex•, é não agir de Inãneirã. nenhuma; é ficar de braços cruzados, assistindo impassível
essa-cena cruenta que hoje iricoril.oda e pertur6a a comiciêncii-ilaCional. Acredito que a polícia Iio CampO não
vaí ter esse pcipel que V. Ex• imagina de acentuar a violência; de matar ou c-oisa que o Valha. V. Ex• estã eSQue~
cendo um papel fundamental das Forças Armadas ou da
Políciã. Federal, que é o papel de dissuasão_. Qlle"i-o Crer
que colocado entre os grupos-que se digladiam no campo
a polícia terá esse papel de dissuasão. E isso é-Cil:D]níriló
que o Goverrro pode fazer em favor· Cfa paZ.

eesar

eficâcía da intervenção p·oliciaf é em terriios, e nãÕ é
possíve_l que num caso desses os problemas fundiários
num país, onde todo mundo sabe que o que está faltando
é a implantação da reforma agrãria, se vem agora entender que no Bico do Papagaio se colocaram mil polícias
federais e mil soldados do Exército, a violência no campo vai desaparecer._ Essa, Sr. Presidente e Srs. _ Senadores
é a minha interpretação. Não s.o_u contra_que a polícia interfira suas-oriamente e atê às vezes com certa energia.
Mas I!_retender que problema fundiário serã resolvido
atrªvés da polícia, é um absurdo com o qual não posso
concordar.
O Sr. Alexandre Costa nobre Senador?

-o-

SR. I-i"E:LIO GUEIROS - CoricedC(ô aParte ao
_nobre Senador Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador HéliO Gueíros; esra-va no meu gabinete ouvindo o discurso de V.
Ex.•, aliás, com muito respeito, mesmo porque até coerente com o discurso que fez, quase que respondendo a
um outro "que fiz hã meses no Senado sobre a reforma
a:grãria:Mas, ouvindo_ V. Ex•, também ouvia o aparte de
tantos. e quantos ilustres Senadores que aqui se encontram. Ao discurso dei um título - que imprimi e distribuí no Brasil iD:teiro - e que dizia "Reform~ ~grãria
Sini., Demagogia Não! Do P"résidente, que ali se encontra, do Senador Odacir Soares, do Senador Moacyr
Duarte recebi apartes, quase todos solidários ao que eu
-dizia. Não contrário à reforma agrária, que defendo há
muitos e muitos anos. Mas sempre defendi uma reforma
agrária·, mas não à semelhança daqUele plãno que nos foi
apresentado, sem nenhuma objetividac:le; falta-ll)e tanta
objetividade que não conseguiu ser implantado. Vejam
bem o título do meu discurso: !•Reforma Agrária Sim,
Demagogia Não!" Eu me permito ler um dos apartes,
precisamente do Senador Moacyr Duarte, que também
aparteou V. Ex•:

im-

O SR. HI':LIO GUEIROS - Nobre Senador Mar·
condes Gadelha, com a parte inicial de sua intervenção
não tenho nada a discordar. EstoU de pleno acordo com
ela quando realçou as virtudes e a contribuição Qo Ministro Nelson Ribeiro, e também man_ifestou a sui confiança e certeza de··que o Governo proSSeg-utr"á. nessa sUa
decisão e determinação érii implantar a reforma agrâi-ia.
Peço-lhe licença, entretanto para discordar da afirmação de V. Ex~ de que pior do que diZer o mal ê n~o fazer nada. Acho que não. F<l?er mal é muito pior do que
não faZer nada.
Perdoe-me V. Ex•, maS é uma simples frase essa de se
dizer que é melhOr estar espalhando o ffici.l, à desgraÇã nO
mundo, do que não estar fazendo nada.
- V. Ex• vai me perdoar, mas aí vou discordãr frontalmente de V. Ex!

Permite V. Exf um apiirte,

-·-''Acolheremos a Reforma Agrãria anunciad-a
pelo Governo - coerente. E a aColheremos como
um imperativo de ordem social, na expectativa que
surja acoplada a uma politica agrícola adequada às
peculjaridad~ _das diversas re_gíões geoeconômicas
do País."
Não_está sendo feita, assim, como V. Ex• Pedi,U. b uma
lei geral para o Pais inteiro.
O Sr. Moacyr Duarte -

E é certo?

O Sr. Alexandre Costa- Certo. Mas no seu aparte de
hoje V. Ex~ nãO- mais se ieferiu à issà. E continuà o Senador Mo:iCyr Duarte:
..Sem urna políticã ã.grfcola cOmpatível com a
realidade nacional, qualquer Reforma Agrária se
frustrará -como se frustrou - na consecução dos
seus desideratos maiores. Mas confiamos, também,
que no bojo· dessa reforma seja garantida a preser. vação da propriedade rural legitimamente adquirida, ~O!JOmicamente ocupada e explorada e -socialmente atendendo seus objetivos. Pois este é O espírito que se insere no Estatuto da Terra, e é também o
desejo de_ todos os brasileiros que querem tranqüiliM
dade e or-dem para o seu trabalho, em favõr do prog_~esso e do desenvolvimento deste_srancj:e Pafs onde
nos Orgulhamos de ter nã.scidÕ. Esta € a síntese' do
:meu pens-amento sobre a matéria. A reforma agrãria
é um imperativo de o-rdim naciotiai, mas que se faça
a-_feforma igrâiia effi favor do País e não em favor
_ d!! certas e determinadas ide9logias_ alienÍg_(!nas."

O Sr. MarcondeS Gadelha- Eu disse que só.há-uma
coisa pior do_ que agi_r '!lal; é não ·agir de mã~eira al8uma. 2 ficar de braços cruzados.
-

-_Perfeito, Só que no ap~rte desta tarde V. Ex• não repetiu essa posição. Aclio, nobre Senador Hélio Gueiros,
qfte V. Ex• está sendo absolutamente coerente corii o que
à época defendeu. Reconheço no Ministro Nelson RibeiO SR. HI!:LIO GUEIROS - O Governo tem obri·
fd; homem da ma"ior qualificação, da maioi- rCspeitabiligação de agir certo, de agir com moder~ção, Com serenidade, mas não pode ser_ele o único-homem no Brasil cadade, sem querer transformar probl~mas _fundiárioS,
paz de- executar a reforma agrária. Será posSível (iue Só
conflitos do campo em casos de polícia. Isso nunca deu·
existe
ele, neste País, para objetivar ou realizar a reforma
certo em nenhuma parte do mundo e não iria ·dar ceita
agrária? Não! Poderá ser Dante de Oliveira; poderá ser
no Brasil. Até porque num dos maiores paises do mundo
V. Ex~. homem a quem sempre respeitei. Po.derá ser
onde existe o FBI, o serviço secreto, onde tem segurança
qualq~er um dos nossos companheiros, desde que cumabsoluta para o Presidente da Repúblíca, nunca se impepra o que se encontra mi lei, que é o EstatutO da Terra
diu que o Presidente da República nos Estados Unidos
fosse assassinado4 Então, policia é um efeitõ eiii-teiiDo; a --· - _ó'U, então~ qUe o Cõngresso Nâcional se reúna e modifiI
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que a lei tornando-a niãis drástica e -su"lriária, porque nãose pode fazer reforma agrária ao sabor das conveniências, quer políticas, quer sociais. Estou certo - não tenho dúvidas- de que foijustamentecom V. Ex• e com o
Senador Marcondes Gadelha que mais debati o assunto.
Chamei, àquela época- vejam a· minha lniiilória -,de
uni piai-ia _aligeirado, para não dizer açodado. V. Ex•
VeiO em ~defesa~ pedi_ndo que- eu corrigisse o aligeirado.
Ditià-lhe que aligeirado não significava- Uma ofensa;
queria d_izer"_qUe era um plana· feito e!U últ~ma hora, sem
o·_estudo profu!ldo, ~e_cessário e que deveria ser procedido para que Josse concretizado em -beneficíO de todos
nós, em benefício da Nação brasileira, em beneficio do
Partido que prometeu ao povo, nas praças pdblicas, fazer essa reforma agrãria. __:J;:u tenho fe,_ tenho confiança de
que ã reforrilã agrária serã- feita; Sem demágogiã, Sem lutas, sem· derramamento de sangue dos brasileiros; será
feita por outro homem capaz e sério deste Pa(s, como o
Ministro Nelson Ribeiro. Muito obrigado.

0 SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fa;zendo soar a
campainha.) -Senador Hélio Gueíros, o·tempo de V.
Ex' está esgotado há mais de 10 minutos. V. Ex• já está
na-trib-una hã uma hora e 10 minutos. A Presidência
pç:de a V. Ex' que não conceda mais apartes e termine o
seu_-pr01'ltinciamento.
O SR. HtLIO GUEIROS- Não por mim, Sr. PresiM
dente, mas vou só responder e jâ concluirei.
Nob_re Senador Alexandre Costa, ê _eVidente que eu
não posso discordar de um título de um livro ou de um
discurso que coloca ... Reforma Agrãria sim, demagogia
não". Qualquer cidadão sadio que V. Ex• consultar é evidente que_ vai concordar com essa sua afirmação de que
não deve haver demagogia e sim uma reforma agrária
verdadeira.
Acontece que classificar alguma coisa de demagogia é
simples ato de fôlego, eu posso pegar o maior plano do
mundo, posso chamar o Plano Cruzado de damagogia,
eu posso chamar plano de reforma agrária de demagogia. A coisa mais fácil do mundo é eu classificar de_dernagogia _qualquer plano que se me apresente. ~ simples
demais, não tem problema, é eu ter fôlego e um pouquinho de coragem. Aí eu digo que é demagogia e está acabado, com isso se encerra.
_ Eu n_ão acho, nobre s~;;ãdor Alexandr~ Costa, que os
planos aprovados pelo Presidente José Sarney tenham
sido demagógicos, foram planos bem estudados, bem remendados, bem costurados, bem aprimorados. Como é
que agora vai se dízer que esses planos tão cuidadosamente elaborados, examinados, sejam demagogia? Absolutamente, não pode ser. Por outro lado, eu não vou dizer que só o MiniStro Nelson Ribeiro é que vai ter condições de implantar a reforma agrária, mas assim desse
jeíto eu também poderia dizer que Tancredo Neves não
era necessário ao Brasil, teriam outros; eu poderia dizer
que José Sarney tail)bém não seria tão necessário ãO Brasil, teriam outros. Eu não estou negando que existem outros,- rtfa.S eSTou -lamentando, estou deplorando, estou
chorando a perda de Nelson Ribeiro para o Governo.~
um homem inteligente, culto, verdadeiro missio-nário
que estava realizando, corno disse o Senador Marcondes
Gadelha, uma obra de desbravamento, obra pioneira, e
que --pagou e airi:da está pagando caro por iss-o. Quero
que, nessa bõni que ele se despede do Ministério, ere·rece_ba, como tem recebido, um depoimento, um testemu_nh9 do_ apreço, da admiração das Casã:s do CongresSo,
especialmente aqui do Senado da República. Ficd feliz e
SatiSfeito que tenha sido dada essa oportunidade aO Miliistfó-Nelson-Ribdro·para que seja re"C:Onhecido, pelos
representant_es do povo, aqui do Senado, esse seu trabalho patriótico em favor da reforma agrária brasileir:J..
Antês de encerrar, Sr. Presidente, vou dar o aparte ao
nobre Senador Henrique Cardoso, lamentando não tê-lo
feito antes, mas é um descuido do qual me penitencio.
O -sr. FerRando Henrique Cardoso - Pois não, Senaao':.- f-:!~ljg ~efros. Queria apenas, eiii primeiro" lugar,
S011danzar-me com as palavras de v. Ex• a respeito do
Min~stro Nelson Rib<?iro. V. Ex• sabe que acompanhei,
desde o inicio_, a designação do Ministro NelSÓn Ribeiro,
ainda no tempo do Presidente Tancredo Neves, e a idéía
sempre foi a de.colocar no Ministério um hqmem capaz
de, efetivamentek iniciar_um processo de reforma agrária
no Brasil, ap~ar de que as manifestações, quando se
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toca no tema- reforma gr.áiia, são unânimes, ~o~_QS os
brasileiros são favoráveis à reforma agfâria, na prátiCa, o
primeiro esforço concreto feíi.O piti·a introduzir algumas
medidas dentro do Estatuto da Terra, que é o compromis-so da Aliança Democrátíca, já -provoca um'ã -reaçâo

também muito generalizada no Bras[. O MiniStro Nel:son Ribeiro, de alguma maneira, foi vítima-desSe proce·sso, pois, ao tentar ser fiel aos delineamentos fundamentais da Aliança Democrãtica~- encOrihOu reslstências.
Quero dizer a V. Ex• que acredito que existam prOblemas
de outra ordem também, que são de_ordem admiriistrãti-

va, envolvidos na questão, não do MinistrO Nelson Ribciro; mas do conjunto, da máquina burocrática estatal.
Entre as decisões, os plano e a ação hã um enorme vazio
que é, em geral, preenchido pela pouco competência de
órgãos administrativos encarregados da exi!cüçãO Qe
qualquer programa. Quãndo não há unidade entre o Ministro da Reforma Agrária e Presidente do INCRA, riesse caso é inviável qualquer processo de transformação do
campo; é necessãrio que haja essa unidade, mais ainda, é
necessário que além dessa unidade exista uma transformação nas estruturas burocrátiCas; Ouvi, fua:iÇde uma
vez, do Presidente José S<irney, quandO era meinbro do
Conselho PO!ítk:õ, a observação de qui: ele tinha condição para assii1.ar deciretcis de desapropriação de terras,
mas ele temia que a essas-desapropriações não se seguisse
uma capacidade efetiva de assentamento de famílias nessas terras e tampouco de assistênciã etetfva ao desenvolvimento agrário. Tomar-a que tenha sido, agora, _esse episódio, que sacrifica um dos Ministros mais dignos dessa
República, seu conterrâneo, a quem eu prezo e a quem
manifesto mais uma vez, aqui, minha solidariedade. Tomara tenha sido essa oportunidade aquela para permitir
que, na designação do nOVo Miriistro; aqui anunciad-a,
através de um nome que, parece-me realmente, dá uma
resposta cabal àquilo que imaginariam, que, atrãvêS-Oa
derrubada do Minstro Nels_on Ribeiro, poria fim ao processo de reforma agrária, mas que, além da nomeação do
Ministio, seja possível também colocar na Presidência
do INCRA alguém afinado com o Minstro e que, em
conjunto, sejam capazes-de modificar as estruturas administrativas para dar curso aos--programas de- reforma
agrária. Minha última palavra se junta àquelas de muitos
que aq11i se manifesüirarii. O que estamos assistiõdo, noS
últimos tempos, de violência contra a Igreja e de violência no campo ~. realmente, inadmissível. Ainda ontem,
na Bahia, morreu mais um líder camponês; há algumas
semanas, um padre assassinado. Não é possível que se
assista, sem nenhuma reação mais organizada, mais ordenada, a esse verdadeiro morticínio daqueles que estão
envolvidos no processo de reforma agrária. Não estando
eú presente, não quero ser juiz do que não conheço. Não
sei as condições concretas em que se está dandO O_ processo efetivo de luta no campo, mas qualquer que ele venha
a ser é altamente condenável que exista um conluio tácito entre autoridades locais e forças judkiáriãSC-offi aqueles que são os braços armados da violência, Que não vem
dos sem-·terra, que, pelo contrário, vem daqueles que têm
terra. De modo que queria trazer essas palavras de apoio
ao que v_em sendo dito por_ V. Ex'
--

O SR. HtLIO GUEIROS- Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, V. Ex~ sintetizou, com niUtiã- serenidade, com muita propriedade, to_do o tema do discurso
que eu tentei fazer nesta tarde. V. Ex• fez uma siritcse_admirável daquilo que, realmente, eu pretendi dizer nesta
ocasião. Espero que V. Ex• tenha razão, e manifesto,
aqui, a minha convicção de Que, a queda do Ministro
Nelson Ribeiro não arrefecerá~ nem diillinúiiá o -ímpeto
do Governo na realizaç-ão dessa i'eforma agrária~
Tenho par.a mim- como-disse o nOóre SenadCir Marcondes Gadelha- de que a partir da queda do Ministro
Nelson Ribeiro, aí mesmo que Os ofhos da_opiniã'o pública brasileira irão vigiar,- ·coni muito maiS.~zelo, o qUe o
Governo da NoVa República fará em favor da feforma
agrária. Tornou-se, agora, mais nítído o problema, comoveu e mobilizou a Opinião púbHca a queda do Ministro, e isso é um fato positivo riessa- sitUaçãO. -Para terminar, Sr. Presidente, eu quero lembrar de
uma história que li quando era rapaz, que qu8.ndo ~s
conquistadores norte-americanos -avançavam, conquistando lá o oeste americano, atrás de um novo território
para o seu país, em determinado momento encontraram
um precipício e parecia qui efes não poderiam ir adiante.
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-- MUs eles procUrãram outro caminhO;- Um oUtro atalho e--verificarum q-Ue uma eno-rme árvore, que havia caído séculos e séculos antes, havia se transformado numa ponte
qu~ pc_rmitiu que eles ultrapassa~sem o precipício, ultra~-passUsSem oabismo e piosseguisseln na sua conquistã.
lVfas, quando essa: árvore,há séculos e séculos hlivia caídO, era possível qUe ela desse a impressão de haver sido
derrotada para sempre.
No caso,_Sr. Presidente e Srs. Senadores, da quedã doMinistro Nelson Ribeiro, é possível que para alguns isso
tenha sido uma derrota, mas o tempo vai mostrar, o tem~
po_v-ãi evidenciar que, na realidade, o sacrifício do MiriiS1ro Nelson Ribeiro servirá para ·mobilizar e comover a
opinião pública bráSileira e havereffiõs de Conquistar--definitivamente a luta em f<i.vor da real implantação-dareformação agrária no Brasil. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, como Uder.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pala via ao. nobre Senador Moacyr Duarte.

OSR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, :ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SER.Ã .PUBLICADO~ POSTERIOR'
MENTE. ... - ·-·
...
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. .PreSidente, Srs. Senadores:
~
-~-Foi realizado, pelo Ministério da Fazenda, um con·
_ cur~o para o cargo de Técnico do Tesouro Nacional. A
p~ova foi levada a efeito no dia 7 de julho de 1985, e no
~ha 6 de novembro de 1985 foi convocada para treinamento_ uma aparte dos aprovados no concurso. Foram
classificados em concurso 3.037-candidatos e convocados 1.108 dos aprovados. Os não convocados têm manifestado, pelas mais difererltes maneiras, a sua preocupução e a sua ansiedade em que o resultado do concurso
que fizeram e que lhes deu a expectativa de aproveita- menta seja melhor definido por _pirte das autoridades
respectivas. Em-Virtiide disso, Sr. Presidente, recebi e
quero dar conhecimento à Casa o seguinte texto:
-

... EXm~' Sr.
Na qualidade de representantes dos candidatoS
classificados no concurso público para o cargo de
Técnico do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, vimos expressar nossa expectativa diãnte dos
fatos que ora passamos a relatar.
Em recente viagem a Brasília, quando dos contatos com _o Secretário da Receita Federal, o OiretorGeral da ESAF e outras autoridades relacionadas
ao assunto, tomamos ciência de fatos que nos per_mitem concluir que; a) não existe qualquer espécie
"de impedimento legal a nossa convocação; b) areforma e conseqüente modernização no sistema _de_
arrecadação federal, reclama a ampliação de todo o
corpo técnico atuante na ãrea de tributação; c) os
__ gastos com aperfeiçoamento dos recursos humanos
_na administração fiscal constituem hoje- um investimento por parte do Governo Federal; d) existe a necessidade e o interesse da Secretaria da Receita Federal em__nossa contratação; e) existe autorização da
Presidência da República para que possamos ser
_ convo~:ados e nomeados; f) e, nossa contratação e
nomeação diante dos argumentos, tornam-sequestão politica interna no Ministério da Fazenda, não
ex_istindo nenhum impedimento fundamentado no
déficit público.
Apesar_ da §]tuação exposta acima não obtivemos_
qualquer definição por parte das autoridades fazen-dárias. Uma v~z que o problema envolve os sacrifí---Cios, interesses e necessidades de milhares de jovens
aprovados em todo o País, entendemos não mais ser
possível permanecermos nesse quadro geral de inse-
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gurança provocad_o pela omissão do Ministério da
Fazenda em- solucionar definitivamente o nosso caw.

Ê nesse sentido que solicitamos de Vossa _Excelência, como legítimo representante dos interesses
da Soc_iedade, o l!poio à nossa causa, por tratar-se de
justa reivindicação que não compromete os objetivos democrátícas e de política econômica da Nova
República; pelo contrário: fortalece a firme determinação de moralizar a Administração Federal e a
co_nseqtietite valorização do Concurso PúbliCo no
País,''

Essa é_a _correspoQ.dência que recebemos. Na mesma
oportuniâade, Sr. Presidente, os ~êcniços do Tesouro
Nacional, que eram- repreSentados por uma comissão,
trouxeram à nossa apreciação, a nosso juízo um documento em que se fazia_ um apelo- creio eu·- ao Ministé~io da Fazenda para uma solução no c~so dos técnicos
do--resouro NaCional aprovados em conCurso e ainda
não convocados. Era uma espécie de abaixo-assinado.
De--inifiha parte, Sr. Presidente, nãq pude concordar em
fazer a assinatura a es~<? pleitO~ porque acho que na
função de Senador da Repúb_lica não flca adequado
estar-se a proceder abaixo-assiriidO-s para aUtoridaCfes da
República, mesmo que seja de nível ministerial. Mas me
comprometi com os rapazes, com os técniCo"S dO TeSOuro
Nacional de que daria conhecimento ao Plenârio do Senado e de que endossaria a sua reclamação e o seu pleito,
_no sentido de que o Ministério da Fazenria, o mais breve
possível,- ou-lhes raça convocação para aproveitá-los em
virtude dQ ç_oncurso público que realizaram, ou que lhes
dê uma palavra definitiva a fim de que as suas vidas não
fiquem traumatizadas, impedidas e traristoinadaS-na eSpennlçU de verem cort:>ado de êxito o concurso para o
qual foram aprovados.
Aqui fica, pois, Sr. Presidente, a minha manifestação e
o meu apoio à causa dos técnicos do Tesouro Nacionã.I
que ainda não foram convocados para assumir as
funções que em concurso conquistaram.
Eram estas as palavras que desejava dizer sobre esta
matéria. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Márw Maia)- Concedo a palavm ao nobre Senador L,ourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun·
cía o seguiilte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Regressando de curta viagem ao exterior, encontrei na
minha correspondência um ofício da Professora Yvone
Mendonça de Souza, que, na Presídência do Sindicato
dos Professores do Estado de Sergipe, interpretando os
sentimentos dos professores sindicalizados, se dignou
comunicar-m_e a unâr:Hhle decisão da Diretoria dessa
prestigiosa e eficierite_entidade de classe, concedendo-me
o título de Sócio Benemérito do aludido Sindicato.
Desde logo desejo acentuar que a iniciativa dos professores sergipanos, deixou-me profundamente sensibilizado, em face _das ntzões invocadas para justificá-la.
Nos_ termos do atencioso ofício da eminente Professora Yvone Mendonça de Souza- educadora de valor exponencial como padrão de cultura, competência e exemplar dignidade- o título de Sócio Benemérito consiítui
um preito de reconhecimento e justiça pela "mais significatfva contribuição já recebida pelo Sindicato dos Professores do Estado de Sergipe, ou seja, a sua sede própria
doada por V. Ex• num gesto que não pode ser esque_cido
no tempo e no espaço pela dimensão histórica-que enCerra:·
Permito-me solicitar a inCorporação ao texto deste
conciso pronunciamento do referido Ofício n~' 46/86,
como um documento s_umamente honroso e desvanecedor, traduzindo uma expressiva 'homenagem que, de_coraçào _agradeço.
Não me seria Hdto, todavia, ao registrar com toda sinceridade,- a mínha alegria e imensa satisfação deixar de
enaltecer alguns aspectos insólitos do gesto magnânimo
e do_espírito de justiça dos professores sindicalizados de
Sergipe.
- RefírO-ffie,- em piimeiiO lUgar, à generoSa leml:ifilnça e reconhecimento dC uma das minhas realizações concretas,_ quando Governador do Estado.
De fato, POr cisa época," tive o priVilégio de tomar as
providências indispensáveis_à doação de uma sede pró-
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pria para o Sindicato na Rua de Maroim n.,. 767,-em Aracaju. .
_
,-~
Recordo-me ainda de haver adquirido uma casa no
Bairro de Santo AntoniO para os professores :Porventura
em trânsito na capital do Estado.
Mas estes são fatos remotos, distanciados no tempo,
que passou célere. Decorridos tantos anos fico, naturalmente, emocionado, e causa-me justificada surpresa oreconhecimento e a nobre atitude dos professores sergipanos.

No que me diz respeito, ao longo da minha trajetóriãpoHtico-administraitVa, habituei-me ãos "fenôriiellõS do
esquecimento, freqüentemente iiitericiõnal, e às desilusões típicas de toda uma vida a serviÇo _do_ povo.
Foram muitas as realizaçõ-eS; empt-eendinleriTOs-e iniciatíVas q"ue, mercê-de Deus, conseglii promover ria condição de Prefeito, Secretãrío de Educação, DepUtado Estadual, Deputado Federai, Governador çle Estàdo e Senador da República.
_
· ·
, __ ·
Estou acostumado com as ingratidões que os -hOmens
públicos amargam nas duras e inevitáveis pelejas
político-partidárias - sào circunstâncias que acolho e
c·onsídero com absoluta naturalidade. '
__
Hoje, depois de haver recebido a quase totalidade clãs
condecorações, medalhas, diplomas e titulas honoríficoS
que no BraSil e no exterior são concedidos aos que; de
qualquer forma contiíbuem pãrã o desenvolvimento e-o
bem-estar do povo, reafirmo a minha sincera e profU.rida
convfcção que o título de Sócio--Benemérito que me ror
outorgado tem para mim valor extraordinário -pelo alto
signilicãâo de que se reveste.
Recebo, portanto, a homenagem que me fOI iiibutada,
com humildade, e demonstração dos sentimentos de recíproca estima, resPeitO e admiração que )ne ligam ao honrado_e competente professorado sergipano.
Estiriúiria; neste momento, também ·soliêítar a inCOr~
poração a estas suciritas considerações, do discurso que
proferi por ocasi~o da solene entrega do título de Sócio
Benemérito do Sindícato dos Professores, "iealizada no
dia 17 de maio d9 Ç:orrente, em Aracaju, bem _c_omo a Primorosa e eloqUente oraçã_o proferida pela Professora
Yvone Mendonça j:{e So-uzà.
Era o que tinha a dizer, Si. Presidente._(Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Ofício n~> 46/86
Aracaju, 8 de maio de 1986
Da Presidenta do Sindicato dos Professores do Estado
de Sergipe Ao Exm~' Sr. Dr. lourival Baptista
MD. Senador da República
Excelentíssimo Senador:
"O verdadeiro amigo escreve na areia as ingratidões e
no mármore os benefícios recebidos."
Eis a razão -p-ela qual comunicamos' a V. Ex• que a
atual Diretoria do Sindicato dos Professores do Estado
de Sergíp-e, represcntãndo o pensamento da classe, _decidiu, num preito de- reconhecimento e justiça, homenagear o eminente Senador, considerando-o sócío benemérito do nosso Sindicato, pela mais significativa contribuição fá reCebida pelo Sindicato dos Professores de Sergipe: sua sede própria doada por V. Ex)i num gestci ·que
não pode ser esquecido- no- tempo e nõ- espaço Pela dimensão histórica que encerra.
Assim é que, em sessão solene, a realizar-se no próxf:mo dia 17 de maio; às 16:00 horas, à Rua de_Maroim,
767, V. Ex~ receberá tão justa homenag~, consagrando
assim a prática eloqUente de um ato de justiça. Só conhecemos a visão- grandiosa dos homens 1 pelas manifestações também grandiosas dos gestos e ações~
--~ -'Externamos assíri:i nOssa gratidão, a quem sempre se
houve nos mais destacados cargos que ocupou e ocupa
com irreversível mostra de-dignidade e espírito públic9.
Cordialmc~ntc. _- Yvone Mendonça de Souza, Presidente do Sindicato dos Profes_sores do Estado de Sergipe.
(Discurso proferido pela Professora Yvone--M_en~ _
donca de Souza, Presidente do Sindicato dos~Profe$sores do Estada de_ Sergipe.)
- Assumimos a Presidência deste Sindicato numa fase
de profunda crise sOCiãl, polítiCa e econômica do nosso
País. Vivíamos sOb a égide de uma maxfdCsvaloi'i:iação

da moeda, de uma inflação galopante, desemprego e desesperança, Era um período de rncerteza no complexo de
um regime que ainda mostrava as marcas do arbítrio.
Coincidentemente, durante nosso mandato, nosso
País a.m_~dureceu. O povo, num ímpeto de (é e esperança,
foi às ruas na mais mem_orável das campanhas democráticas, ''As diretasjã", e assistimos com emoção às pegadas daquele que foi o paladino das mudanças: o imortal
Presidente Tancredo Neves, de saudosa memória. Sim.
Po.J'Que ele mudou os rumos da história do_nosso País, f.
por isso que sopram novos ventos. É por isso que sopram novas esperãnçãs. -o povo respira. Estamos na era
do. cruzado. O atual Governo, o grande Presidente Dr.
José Sarney, heroicamente extirpou o fantasma da inflação e convocou todo o povo brasileiro a participar da
mais fantãstica e poder()sa cruzada: a cruzada do çongelamento de preços. E se houve o congelamento dos saláiios, fíCou bem claro o estímulo à livr_e negociação entre patrõ"ês_ e empregados.
Colegas,
Autoridudes presentes:
O ano de 1986 traz para nosso Sindki:ttO-á registro de
fulos realmente grundiosos e singulares.
O Sindicato completa seu jubileu de pratã.
A colega que ora lhes fala também completa seu jubileu de prata no magistério.

_A Uu.~tre professora Maria do Carmo Lobão, também
completa seu jubileu de prata no magistério.
O Norte e Nordeste do País conquistou brav~mente a
sua federação, a mãior -em base territorial. Nestes 25 anos de existênCia; noSSO Síndicato recebeu
a contribuição das mais notáveis figuras do cenário educacional do nosso Estado, assim como de um único potítico ~ homc~ público qu~, em_ pleno período revoludonãrio":teve a coragem de prestigiar o Sindicato dos Professore."> d~ Sergipe. Trata-se do ilustre Senador, Dr.
Lourival Baptista, então Governador do Estado que,
sensívej_a~ apelo de dois emêritOs profess-ores que batalharam de forma inCansável e confiante para que tivésse- mos a nossa sede prÇpria C]ue hoje nos abriga. Assim é
que, neSte momento histórico por que passa nosso Sindicato, não poderíamos deixar de homenagear tão importantes figüras como a dos grandes bataJhadores e eminentes mestres José Carlos de Souza e José SilvêriO -Leite
Fontes.
Conhecemos uma máxima que sabiamente diz: uo
verdadejro amigo es-creve na areia ·as ingratidões e no
mãrmore, os benefícios reCebidos".
E justo que a nova geração saiba _que na ,história do
--nosso Sindicato alguns nomes devem ficª'r inscritos no
bronze pelo exemplo de idealismo, espírito de -luta e dedicação.
E muito mais impOrtante quanto llobre fique registrado no bronze dos nossos c-orações a marca do nosso mais
profundo reconhecimento àquele_que foi o patrocinador
da nossa Sede própria e que neste momento aqui se-encontra para que tributemos uma homenagem de gratidão: o Dr. loúrival Baptista. ·
_ Não fosse a lucidez e o espírito público de V. Ex' em
respeitando_ e valorizando as instituições, aqul não estaríamos, Dr. Lourival Baptista.
ReconhecC!"llos a nobreza _de gestos dos grandes homens pelas suas destacadas ações no contexto histórico e
soei_?]· Sim. Porque "para falar ao vento bastam as palavras; pãfa falar ao coração ~ão necesSárias obras". E V.
Exúealizou uma das mais necessárias e profícuas obras
para o nosso Sindicato, fazendo-se o mais digno credor
da nossa eterna gratidão e estima. A do"ação da sede do
nosso Sindicato _constitui para todos nós um gesto de tamanha magnitude que jamais serã olvidado.
Mais do que a fotografia que aqui se encontra;-provando que V. Ex' foi o nosso patrono.
Mais que esta placa que ora recebe_onde mais uma vez
se consigna a nossa gratidão, ficará nos umbrais desta
casa a presença do democrata que soube s_e impor sobretudo como o grande amigo -do professor sergip-ano.
--Reconhecendo ser a apologia e o elogio_ falso, uma
ofensa imperdoável e drástica, a um cidadão de bem,
aéiui não esta-ríamos para manifestar de público a homenagem de sócio benemérito que nosso Sindicato confere
a esta pléiade de figuras notáveis, cujas Vidas têm síqo
um ex~plo dignificante de ação e amor à causa que
a~raçamos. Meu coração e minha _alma transbordam de-
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júbilo pela prática de um ato que se torna mais eloqUente
e grandioso, porque é na sua essência, agasalhado na
Ju~tiça.
.
.
Daí por que convidamos o ilustre Senador Dr. Lo_urival Baptista para receber a placa de sócio benemérito. do
Sindicato dos_Professores de Sergipe. De igual modo, os
professores:
Dr. Silvério Leite Fontes
Dr+ José Carlos de Souza
Dr~ Celina Oliveira Lima
Dr.Carlos Alberto Sampaio (representado pelo Prof.
José Carlos de Souza).
Prof. José Luitgard Figueiredo- Presidente da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Enshio
do Norte e Nordeste_do BrasiL
Senhores:
Embora s€tia a palavra este dom celeste que Deus deu
ao _homem e_-recuso_u ao animal na concepção do escritor
José de A-lencar, _e, sendo a palavra o código mais eficaz
para traduzir idéias e sentimentos, ela ainda é ínfima
diante do testemunho elegante de tantas vidas que tiveram uma _filosofia sin_tonizada com o _respeito às insti~uições e que sempre engrandeceram uma classe tão importante no contexto social como é o magistério.
No momento em que cõncluímos nosso mandato, queremos agradecer aos colegas de diretoria que estiveram
uníssOnioS nas decisões c todos as que nos apoiaram durante nossa trajetória de trabalho.
Enfim, somos gratos a Deus Peta inspiração dada a
nos ensinando _a dirigir OuVindo e aprendendo a ouvir,
decidir com -ponderação _e equilíbrio.
Se algo realiZamos foi porque fizemos 1lo dever um
prazer seguíncfci a máxima de AristóteleS.
"O praZer no trabalho aperfeiçoa a obr;a".
Colegas:
Esta solenidade t.ambém se reveste para nós de um significado h_istórico. Temos a presença marcante do Presidente da Federação do Norte e Nordeste do Brasil que se
faz acompanhar, honrando-nos com suas ilustres presenças a este e.vcnto, da secr_etãria da Federação, a ilustre Prof• Ledja Asbolino. Para quem não conhece_ o Prof.
Luítgard Figueiredo, tenho o prazer de informar e tornar
público que se trata de um dos mais eminentes trabalhadores para que a Federação do Norte e Nordeste se
transfo~masse na realidade que ê, Com a pertinência que
lhe é pfópria, OeS-pírito de luta que só é comum aos grandes líáer_es enipenhou-se pelos corredores do Ministério
do Trabalho, num vaivém incansávet pafa cOrisegiiir ratifiCar a Corte Sindical de nossa Federação que representa um- indUbitável marco de lutas, frente do tirocínio e da
coragem de ·quem acredita no sindicalismo, mas que é
sobretudo um educador emérito.
(Discurso de agradecimento do Senador Lourival
Baptista, proferido no dia 17 de maio de !986, no Sindicato dos Professores _do Estado de Sergipe, em Ara--=-caju.)
Aqui estou viVendo um dos mo~entos mais significa.:tivos e .empolgantes da minha vida político--;.administrativa.
É muito raro o homem público, viVer-uma experiência
emocionar coino esta, fiiõfundamente humana e da mais·
alta significação.
Refiro-me a·o gesto de grandeza da nobre e laboriosa
classe dos Professores de Sergipe, cujo Sindicato por iniciativa" da sua eficiente Diretoria, me outorgou o titulo
de Só-Cío Benemérito.
A homenagem é tanto mais consagradora, quanto foi
promovida por uma classe merecedora de todo respeito,
profunda estima e sincera admiração do povo-sergipano;
porque efetivament~. são as Professoras foi'Çci motriz geradOra dÕ d-~e-riVolvimento cultural do Estado, em virtude de sua estafante e nobre missão de educar as crianças
e adolescentes, preparand'?·as para as duras pelejas, que
deverão enfrentar na Vida.
Cada um de nós, tem no coração e na memória a imagem de-_UffiaPiofes&ora, que na escola primâria, nos proporcionou com as primei-ras letras a felicidáde de apren~
der, ler e contar, ou seja o instrumento decisivo, na conquista de um emprego, de uma profissão _ou de uma sitUaçãõ de bem-estar na vida.
A experiência universal de todas as civilizações nos ensina, que é nà.s Escolas de I~> e 2' Graus, que se prepara o
futuro das naçõCS e o destinO de cada um pessoalmente.
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Logo, porém, frustrou-se essa esperança, na medida
em que o cimento continuou sendo vendido a preços superiores aos das demais unidades da Fed~ração, com as
Por esse motivo, prefCri;- escreVei eStaS ·palavras, evifa_tsas justificativas de que a fábrica estava ~perando_com
tando o improviso, que devido a einoção, podeda não·
· 60% de ociosidade, e de que os (retes. das ma~é~ia~
me permitir, esclarecer o meu pensamento e dize~ _tudo
-pi-lmas e_ matei-iais sec_undâr!_os_ eiam mais ele.vados do
aquilo que sinto nesta oportunidade.
que nos outros Estados._ _
_
Todavia, confesso que, dec_orridos tantos anos, fico
Os construtores jamais concordaram com essa o:Piemocionado _com o reconhecimento e o espírito de gratínHio, que debita às desvantagens geográficas d<:! ~mazo
dão c-onsubstanciados na nobre e generosa iniciativa do
nas_o alto preço_ do cimento_ nele fabricado, porquai!_t_9 _
Sindicato dos ProfessOres dÕ EStado de Serg-ipe, dirigido
aguela indústria ben_eficiou-se., por ~!1tecfp~ção, de todaspela insigne mestra e reconhecida ainiga Yvoil.e_ Men- -- as fórmulas compensatóriaS deferídas" pt!~-SUDAM,
dança de Souza.
-- St.!FRA~~ ~ Sec_~etaria -~-~dual de Ind_ústria e Com-érAo longo da minha trajetória político-a.dministrativi;
cio.
-- E::;ses incentivOs - enfatizam--=-- dorresponderaffi à
habituei-me ao fenômeno
Csquecimenta;·rrequente:.. _
a'QUisíçUo, -a p·reçO_Simbóllco, de tefreõo no Distrito ln~
mente intencional, de muitas rea!izaç-ôe5 e_emprecrididustrial de ManauS,1 isenção do fnipostô de Renda, do
mentos que promovi na condiÇão de Médico, Prefeito,
--Íffiposlo d_~ ImportaÇãO e-do lmpostó sobre Produtos lnSecretáfiO de Edu_caÇão, Deputado Estadual, Deputado
Federal, Governador e SenadQf,_ __ _ __
___
~ - _Qustrialiiados-, tudo isso acreScido da restituição parcial
Considero com naturalidade o aludido esquecimento.
do ImPosto sobre CirCUlação de Mercadorias.
Nessas circi.instâridas, imPõe--Se que o- Ministério da
Por isso mesmo é que faço questãO de valorizar o alto
Indústria e do COmércio intervenha com vigor na quessignificado do título qUe me acaba de ser conferido, de
Sócio Benemérito do SindiCatO dos Professores:tão-do custo-do cimento em meu Estado, a fim de anular
Hoje, digo sein orgulho, hof!lem p_iibliC-9 _realizado,
0 priVii~glo- dC grupõ que se benerleta Cessas constantes!!
que já recebeu a (j_uase totalidade daS Condeconições do
injustificadas maj9rações de preços, e de ~!t~~ qu~_ se
Governo brasileiro, _e algumas de -pafse.'i estrangeiros asperpetuem os sacrlfTcios atualmente impostos à indústria
sim como medalhas, dfp1offias -e iítU.JóS htmOdfiC-os qUe
da conStrução .ci'/il, aos trabalhadores e à própria econono Brasil são concedidos aos_quc contribuem, de qualmia do Amazonas.
quer forma, para o progresso e o bem-estar do nosso
"Era· _o que tinha a fizer. (M~uito bem!)
povo e tenho plena convicção de que o título oUtorgado,
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palapor esse Sindi~ato, nos termos em que foi Collcedido, tem
--'-vra à- nobre Senadora Eunice Michiles.
para mim valor exponencial, como
geSto de grandeZa

De todas as homenagens que me foram tributadas,
esta: será, possivelmente de densidade sentimental e ex~
pressão simbólica.

-ao

um

e magnanimidade dos professores sindiCalizados do meU

Estado.

A SRA. EUNICE MJCHILES (PFL- AM. Pronun-
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pectos da vida regional foram cs~udados cientifica e profundamente. Mas, com o movimento revolucionário de
J 9..64, a filosofii.l de trabalho modificou-s.;-;.a SPVEA foi
substituíd.a pela SUDAM, e todo o esforço que tinha
sido realizado_s_ofreu rnQdifi.cações prejudiciais para a
Amazônia.
Decidiu-se, po~5!riormente, encarar a ocupa_ção da
Região A~mazônica~ 9 _Governo prometeu ince-ritivos e o
resultado está no crescimento demográfico registrado na
última década: enquanto o índice da expansão acumulada___do País ficol!__~m 2,4%, Rondõnia avantajQu-se para
16,1% e ~ato Grosso teye sua população aurp.entad_a em
13,2:7_C;:. E, a(ga-s~ de passagem, 9 esforço colonizador
ainda espera p_elos lnc~ntiv~s: os empresários dcixall! de
praticar maiores i nvestiméntos _porque lhes_ falta a confiança no apoio oficial e reclamam definições eXã.tas
quanto à_dclirrJjtLtçào dos parques indígenas, à própria
dctTiarcação dos limites de alguns Estados, aos cresc:entes
connitos fundiiirios, ao futuro da Zona FranCa em virtude da política de informática, à adequação dos recursos
da SUDAM, à execu_çtio dos planos de reforma agrái"ía."i
tantos outros det_alhes Qe 'extraordinária_ importância
para a vida amazôni_ca.
Em jat)eiro d_eS.te ano, o M it:~istro do Interior afirmou,
em e~tre_.._.ista. ao_.lorn~ do B..rasil, que .. ~ Amazônia é_
prioríilade do Governo José Sarney, que a considera u~
enorme desafio de desenvolvimento regional". Disse O
Ministro que "a_ região exibe um formidável potenchil
agropecuário, extrativo mineral e vegetal, industrial e
turístico". Foi divulgado, então, que a SUDAM aprovara,_cm 1985, nada menos de 57 projetes na área dos incentivos fiscais, com valor de mais de çlois bilhões,de crUz~_dos. Do toial, 28 projetas foram pára o setor -agrope-cuârio e quatro para o de agroindústria.
Sucede Que a Ímplemeniãção de tais projetes é desconhecida c, agora; C-om a taXa de juros calculada com base_
na taxa de captação dos Certificados de Depósitos Ban- drios de 180 dias- quando a prática que vinha sendo
aaotada ero em fUnção das Letras do TesOuro Nacional,
no prazo de 35 dias- pode ser que a distribuição dos recursos não favoreça à região. Se não houver modificação-_
de critérios, a Amri.zónia pode receber significativa pai-cela de investimentos no setor agrícola. Mas, e nisso reside a insegurança, tarda a definição oficiaL ,
Ao encerrar o Semínário da Amazônia, que se reuniu
em Silo Paulo, no n1ês dejãneiro último, o Mii:tlsli-0 dOInterior assegurou ao_s_empre.~ários que "o Govetno restabelecerá a confiança nos investimentos na Região
Amai:ônica, com a adoÇào de medidas que compatibilizarão os interesses dos empresários autóctones do Norte
com as grandes _empresas do SudeSte que lá têm- oS seus
empreendimentos'' (ver Jornal do Brasil, edição de 29-I86, p~gina 23)." Hoje, é fundamental que_essa confiança
seja restabe]ecid:.!. E somente com a definição quanto aos
recursos orientados para a produção agrícola regional,
por ex_emplo, o amazônida poderá acreditar nas promessas de que o direito da Amazônia será respeitado.
Era o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)_

cia o seguinte ~iscurso.)- Sr_.- Presidente, Srs. Senadores:
Há justificudUs apreensões, na Amazônia, ante as in_c_erte~as da disfribuiçà? de recursos p_ara o setor agrícola.
O~paCote económico recentémentê aáotado estabelece.
novo _cri_té_rio_de cálCulos para a taxa de juro'nobre os fi.
nanciamentos des_tinados à agriCUltura: 10% ao- ano, até
bem, sem olhar a quem.
28 dt.: fevereiro de 1987, com revisão semestral a partir
dessa data.
O SR. PRESIDENTE (Márío Maia)- Concedo a pa~ As preocupações se justificam, e'm virtude do tratalavra ao nobre Senador Raimundo Parente.
mento discriminatório que a região vem recebendo, no
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDT- AM. Pro·
tocante ao crédito rural, como prova o fato de que, dez
nuncia o seguinte discursa.)- Sr. Presidente, Srs. Senaanos atrás, as aplicações na agricuftura amazónica erim
dores.
trintit""ã quarenta por cento superfores às atuais.
--Trago essa cónstataçào ao conhecimento do Senado
Quando ..>s preços dos insumos atingem níveis inaCeitáveis, cOm certeza inviabilizam a atividadea que s_edes- -_-_-para ciuc se corrija o desacerto. Não pretendo encontrar
tinam.
culpa~o_ ou_cu.lpado~·- mas apenas alertar a Nação para a
necessidade de a Amazônia vortar-se para o desenVo!viEssa rnáXim:ã. ec_onômiCa, com cerféza, aplica-Se à iflm~nto agrfcola, em--especial a produção de alimentos, o
dústria da construção civil, quando o cimento, face ao
cjue só Será Jll)SsíVel com a ajuda do Governo Federal,
seu elevado custo, torna economicamente inexeqUíveis as
obras e edificações que nele têm um dos seus componenpor meío da expansão do crédito para a agricultura.
tes indispensáveis.
-·
_Q_apoio é viáv~I e necessário, apC!'ar da dispersão dos
Ante essa argumentação, parece que se deve esperar
produtores rurais da área.
do Governo alguma providência assecuratória do con_ Nos últimos anos, discUtiu-se a ocorrência de_ perigoso
trole dos preços mãximõS-desscjnPUt, a fim de pernlifir
availêo da destruição da floresta amazóniCa. S-itéliteS da
continuidade das construções, sobretudo em Estado
NASA detectaram ·.·asto trecho de queimadas e, em vez
_
O sR:PRE-SJOENTE(Mií.rio Maia)- Concedo a paonde quase tudo, praticlllll.ente, ainda está por construir.
de o assunto mer~cer tratamento sério-e equilibradq, sui--lavra ao nobre Senador Humberto L~cena.
Essa, a cahclusão que me ocorre ao tomar CoOhi!cigiram logo publicações e pronunciamentoS defendendo a
mento de denúncia formulada pelo Presi'deflte Mu-rilo
tese de que a Amazônia deveria ser um santuário ecolóO SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. ProRegis Rayol dos Santos, do Sindicatri-Qa_s Indústrias de
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena:
gico, dada a sua condição, diziam, de "pulmão do mundores:
-Construção Civ'il de Manaus, segundo a qual a saca de
do". Tal reivindícação f: claramente inviáVel, tanto do
E:ntre os problemas qUe-compõem o elenco de pertur50 quilos de cimento, que teve o seu custo fixado pelo
ponio de vista soda! quailto dÕ_econômico e cientifiCo.
Conselho Interministerial de Pre-ços e1p. -(:z$31_t50,_ no úlbações da vida nacional, a violência urbana é, sem dúvl~ Em priineiro lugar, a ocupação da imensidão amazóda!_ um dos mais iriquietUrltlis,- exigindo urgentes proVitimo dia 14 de abril, vem sendo vendida, desde então, a
nica dev_e~er encarada cOil].O irrevers~vel. E justamente
dências saneadoras que diminuam o índice alarmante
preço muito superior àquele autorlz.:;do:
por:_ isso, as _autoridades devem promover o desenvolvidos crimes, muitos deles praticados com requintes de
Os Construtores do m-eu Estado, aitte a iminên-Cia de
mentO equilibrado daquele mundo em plena fase de coperversidade que chegam às raias do_ absurdo.
colapso nas obras viárias e nãs eàítiC3.ções em andamenlonização, necessitando, portanto, de recursos financeiA imprenS.?- _registra, diariamente,- oCorrências d~ asro~ e_ té_ç:nicos: em grande escala.
__
•
to, não encontraram qualquer justificação para _essa
saltos
a_cidadãos, residénci~s, çasas comerciais e agênacintosa desobediência da ilidústria cimenteira.
O~ affiazônidas não cometem equívocos ufanistas,
cias bancárias em todos os Estados. Brasília, apesar de
E, infelizmente, eriquanto aguardavam que o Governo
nem se a~atem pelos prognósticos de Inferno Verde. Estão co!lscientes d-<!:__ rep.Iidãde; se reclamam atenção do
suas peculiaridades como Capital do País, não está imufizesse observar o preço por ele mesmo fixado, foram
surpreendidos por nova decisão do CIP, elevando o
~Õder C~ntral, sabem que os problemas estão a exigir sone a essa ond?- criminosa qu~ mant~m em p_ermanente e
preço da saca para Cz$ 44,02, que sup-Crfo-i mesino à-0
lução. Esse posicionamento não é destes dias. Pelo contriste sobres~~l!o ~t.ia popu!ÚçãO orOeira,-àes-de o trabapraticado nas praças de Belém e de Rondônia; certame_n.
trário, vem de longe, da Constituinte d!! 194§; quando 3
lhador braçal até à própria-autoridade constituída, atinte muito mais distantes.
~-bancada _do meu Estado conseguiu sensibiliZar os _parla- _
~~~do, igualmente,_ tlt_ularC;S e funcionários de e:mbaixa-_
-- da~~estran,geí_i"as.
-_ -·
Como elucida o Sindicato das Indústriãs de_Coi1S----=----,-mentares-de então e inserir, na Carta Magna, o art 199,
qué a Constituição- de 1967 deixou de apresentar.
trução Civil áe M<inaus, com a críaç"ão da CÕnipanhiã
Esse quadio est~ a exig~r, pof-tanto, atenção prioritária
Agroindustrial Monte Alegre, no Estado do Amazonas,
por parte daqueles que são responsáveiS pela segurança
A Lei n9 1.806, de 6 de janeiro de 1953, criou a Supeo setor mostrou-se esperançoso de que o cimento, um
rintendência do Plano de Valorização Eco_nómica da
individu.a.I ~ coletiva _dos_biªsilie':lses, a fim de possibili- item signfficativo na compo-Sição de ~E:!_s custos, pudesse
taç_nlais Jni_f!q1111idâUe!ndistintamente a toda a popuAm~?nla, de Cl}ja (pl)l,issão-dç:,Planeja.meoto_ foi "'Secreter preços mais baixos.
lação de Brasília e de suas ci'dades-satélites. _
tário o atual Ministro da Reforma Agrái"ia. Todos _os as-

Finalizando, só tenho uma palavra, muito obrigado;
vocês me-trouxeram com o seu gesto uma grande alegria,
numa época em que não está mais existindo, afeto, respeito, reconhecimento e solidariedade, para um político,
que não tem ódio no coração e nesses anos tem procura·- ·
do sempre, trabalhar pelo Estado e acima de tt.iáo faier O
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f. indispens:.'lvcl, porém, põr parte do Go-verrto do Distrito Federal e até mesmO por parte do Goverrió"Fedei'al
que além das providências de ordem emergencial outras
medidas sejarri tOri,:ilçlas. Dentre esta~, a _p._e aparelhar

melhor as Polícias Civil e Militar, dotandá-ãs -não ape:
nas dos_ instrumentos próprios para o seu exercício Como
da i·ncorporação de novos elementos ~os seus quadros,
conscieritizando-os que um policial é, antes de mais nada, representante da lei, que deve ser cu'mprida e não violentada pelo próprio agente que a encarna legalmente;:.,
Deve o GovernO, por õutro lado, fr ãS raíZes -do mal.

OS mi_lhares e milhare.!i de assalt.a_ntes que agem nos centros urbanos sã_o, em última anãlise, fruto do abandQJ1o,
do analfabetismo; do desemprego, das injuStíç~ sociais
gritantes. Para citarmoS apenas u~ triSte exemplo,
lembremos os milhões de menore$ abandonados q!J.e perambulam pelas ruas das grandes cidades e que têm
como mestres da vida a fom_e, o desabrigo e o _desesp~ry _
que os levam quase sempre-à margina1idade total _que é
irmã gêmea da crimlnal_id~d~-.. __
Agora, e_yid~n~cmente q~e não concordamos ~m a
idéia inSís-tenteffiefi'[(!defendido por alguns setores de
que o- Exército faça, em Brasília, ó~policiamento que
compete à PoHcia do Di~tiilõ" Federal. Além de absurda
a proposta é incorrStitucional, de_acordo com o arti~o 91
da Lei Magna, que-diz: "As Forças Armadas, essenciais
à execução da políttca de segurança nacional, dcstmamse à de(csa da_Pá1ri_a__t:_à gar-ªntia dos poderes conshtuí- . o_
•
dos, da lei e da _o_r_d_cm",
Não, Sr. Presidente, Srs, Senadores, não é_ com o Ex~r
cito poliCia-nda_as cidades, fugindo, assim, à sua destinação consÜÜ.i..clOiiãl que a criminalidade, os assaltos e
roubos terão fiin. Desgraçadamente, -as implicaçõ~s par à

tais Ôcórrências são bem mais profundãs,-e s~o as suas
ca"usas· eSSenciais que devem ser atacadas com determinaçUo- e urS:éncia, pois a coritinuar a onda d~_crimes_ que
cresce vertíginosamente os- êxítos_ marc~nies- C:iue o Governo da No vá RePública-vem conquistai! dO com o reconhcciincnfO e os aplausos de todo o povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bemf)
O -SR. PRESIDENTE- (f!vÚrio Maia)-

Não há mais

- atadores inscritoS.
- -Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária, anteriormente convocada, a realizar-se às 18 horas e 30 mj-_
nutos, a seguinte

ORDEM DO DIA

tados), guc aprova as contas do Senhor Presidente da
Rcpúbficã, relativas ao exercício financeiro de_l982, tendo

PARECER FAVORÁVEL, scib ni 275, de 1986, da
Comissâo.
-·
-de Finanças.

-3Discussào, em turno único, do Projeto de Lei do Senadon'.' 95, de 1986-DF, que autoriza o Distrito Federal a
abrir crédito especial de Cz.$ 35.291.000,00 (trinta e-cinco
milhões, duz<..'tltos e noventa e um mil cruzadas) e altera
·a orçamento para o exerCíCio de 1986, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 394, de 1986, da
Cotnissào
-~do

Distrito_fedeml.__
·~4-

-IDiscussãO, eril turno 'único, do Projeto de Lei da Câmara n~> 65, de 1985 (n9 2.ll4/83, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que autorizã o Instituto do Açúcar e do Ãlcool- lAA a a!ienar
bens de sua propriedade, localizados nos Estados d~ Mi: nas Ger:.iis, São Paulo, Bahia, Alagoas, Pernamb_u_c_o e
Paraíba, e dá outras providências, tendo
l'ARECRES FAVORÁVEIS, sob n•s 262 e 263, de
1986, das Comissões:
.:::: de Economia; e
..::;.. de FinançaS.

-2Discussão, cm turno ú-nico,_do Projeto de Decreto Legislati_~_o n9 20,~de 1984 (n9 53/84, na_Câmara ~os Depu-

Discussão, e~~ turno único, do ProjetO de Resolução
n'? 25, de 1986-(aprb>cntado pela ComisSão -do Distrito
·Federal como conclusão de seu Parecer n'i' 272. de 1986),
que aprova as contas do Governo do Distrito Federar,
relativas ao exercício financeiro--de 1984, tendo
PARECERES, sob n9S 273 e 274, de 1986, das Cómis-

sàes:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade; e
;._de Finanças, favoráveL

O SR: PRESiDENTE (Mário Maia)- Está encerrada u__se~süv,
(f_erw1ta-.w a sessão às 17 horas e 35 minutos.l

Ata da 79~ Sessão, em 28 de maio de 1986
· 4~ Sessão Legislativ{l Ordinária,
-

~da 47~

Legislatura

EXTRAORDINÃRÍA-

Presidência do Sr. Passos Pôrto
ÀS 18 HORAS E 3ÍUflNUTOS, ACFUM-SE PRESENTES OS SRS. SENADQRES:
Jorge Kalume ~ Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Claudionor_ Roriz
- Gaivão Modesto - Odllcir Soares - Hélio Gueiros
-Alexandre Costa --AméricO_ de Souza- Alberto Silva - João Lobo- Cesar Cais -José Lins - Virgílio
Távora- Moacyr Duarte- Humberto Lucena- Marcondes_Gadelha- Cíd Sampaio....:.. Nivaldo Machado
-Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Lourival
Baptista - Pas~os Pôrto- Moacyr Dalla- Jam.il Haddad- Murilo Badaró- Alfredo Campos- F'emando
Henrique Cardoso -S-e-Vero <Tomes....._ Roberto Campos-_ Murcelo Miranda~ Affonso Camarg_o--:- Álvaro
Dias- Lenoir Yargas --:Carlos Chiarelli- Pedro Simon - Octávio Cardoso_.
O.SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista .de
presença a~cusa o compareimento de 39 Srs. Si::nadOI:es.
Havendo número regini.-entãl, declaro aberta a sessão_.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos trabafho.s.
O.Sr. 11'-Secretâria vai prOCeder à leitura do Expediente.
Ê lido o seguinte-

EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 5, de 1986
(N"' 6.576/85, na Casa de origem)
De iniCfatrva-do Sr. Presidente da RepúblicaAplica ao Procurador~Geral da República e ao
Consultoi'-Gtral da República as disposições da Lei
n"' 7.374, de 30 de setembro de 1985.
O Congresso Nac1õ0ãl'decreta:
Art. ]I' Aplicam-se ao· Procurador-Geral da- República e ao Const.ilior-9eral da _Repllbliéã as _disposições da Lei ÍÍI' ·r.J/4," de 30 dê setembro de 1985.

Art. 29 Acrescenre-se ao parágrafo únLCo do B.r( J9
9_a Lei"n~"7.374,·de 30 de setembrO de 1985, o seguinte inCISO:

III_- estará_ sujeita à incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza."
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 111 de outubro de 1985.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrãrio,
MENSAGEM N• 490, DE I985
Exc;elentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do arL 51 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelêncíaso anexo projeto de lei que aplica ao Procurador-Geral da
República e ao_ Consultor-Geral da Repúb~ica as disposições da Lei nll 7.374, deJO de setembro de 1985.
Justifica-se a medida ora proposta em "face da própria
dignidade das altas funçõ_es exercidas por aquelas autoridad~s_ da República, a quem semp_re_fol dfsPensado o
mesmo tratá.mento reservado aoS MiOistros de Estado.
Bmsília, 7 de outubro de 1985. --José Sãlliej:Aviso n9 660 --SUPAR.
Em_7 de outubro de 1985.
A Sua Excelência O Seflh(if
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados
Brasítla --DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretãrio:
Tenho a honr~ de encaminhar a essa Sç,cretaria a Mensagem d~o-Excelentíssin:io Senhor Presidente d~ República relativa a· PiOjeto Qe lei" que ''aplica ao ProcuradorGeral da República e ao Consultor-Geral d_a, República

as disposições da Let iJ9 7.374, de 30 de setembro de
I985".
AProveito a oportunidade para re~ovar a Vossa Excelênciu protestos de elevada estima e consideração, - José Hugo CaSteTOBi'anco, Ministro-Chefe do Gabinete Ci-

. víL

--

--

-

--

~-

~-

-

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.374,
DE 30 DE SETEMBRO DE I985
D~spõe so~re vantagem pecuniária, de caráter
transitóriotatribuída a Ministro de Estado e dá ou- tras providências.

O Presidente_ da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciOno a seguinte lei:
Art. 19 Os Ministros de Estado receberão, para
atendimento de despesas funcionais, em carâter transitório, importância mensal correspondente a 100 (cem)
vezes cr maior valor de referência, resultante do sistema
d~ DJ~3.1izaçà.o monet~ri~ a que se refere o parágrafo único do art._2.,._da Lei n~" 6.205. de 29 de abril de 1975..
Parágra(o único. A vantagem de q1J.e trata este artigo:
- I - não ·se incorporará, para qualquer efeíto, aos vencimentos de Ministro de Estado.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Brasíl_fa, 30 de setembro de 1985; 164~> da Independência e 979 da República.

( Ãs Comissões de Serviç-o Público ·civil e de Fi::
naaças.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 2, de 1986
(N• 97/85, na Câmara dos Deputados)

mesma, o qual se refere ao direito de regresso contra
fabricantes e TorneCedores do operador de instalação nuclear. Entretanto, c_omo observa agora aquela Comissão,
a Lei n9 6.453, de 17 de outubro de 1977, posteriõr à
Convenção, incorpOraria -ao direito positivo brasileiro
Aprova o texto da Convenção de Viena sobre Restodos os princípi_os adotados pela Converição em Viena,
ponsabilidade Civil por Danos Nucleares, concluído
dispondo mesmo s_obre o_mencion_ad_o direito de regresso
em Viena, a 21 de maio de 1963.
em termos idênticos aos d_o citado artigo X.
~ 6. Desta f_orma, já nãÕ haveria obstáculos à aceiO Congresso Nacional de'Creta: tação do texto da <:;onvenção por parte do Governo braArt. 1q Fica aprovado o texto da Convenção de Vie-sileiro. Ademais. sempre conforme indicação da CNEN,
na sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares,
em suas rel~ções comerciais internacionais o-- Brasil já
concluído em Viena, a 21 de maio de 1963.
- tem aceito_jl ãPTicação dãs normas do referido instruParágrafO único.- Quaisquer atos··au ajusteS: comPte:mento jurídico.
mentares de que possam resultar revisão- ou modificação
___ 7. Tendç em vista o que _precedt;, submeto a _Vossa
da presente Convenção ficam sujeitos_ à apiO~ação do
Excelência, juntamente com a Exposição de Motivos,
Congresso Na..cioi:lal.
Mens~gem ao Congresso Nacional, pela qual se solicita
Art. 211 Este decreto legiSlativo eritra em vigor nã"
aprovação legislativa para a eventual adesão do Brasil à
data de sua publicação.
Convenção de Viena so_bre Responsabilidade Civil por
Danos Nucleares.
MENSAGEM N9 145, DE 1985
~Aproveito a_ oportunidade para renovar a Vossa ExceExcelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nalência, Senhor Presidente, os protestos de meu mais procional:
fundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro.
Em cOnformidade com o disposto no art. 44, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossas Exc-elências, acompanhado de Exposição- de Motivos áo Senhor Ministro de
Estado das Relações Exte-riores, -o texto da Convençãode Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, concluído em Viena,- a 21 de maio de 1963.
Brasília, 5 de março de 1985. - João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DEM/DÃl/ 39/664.2 .
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1985, DO MINISTÉRIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.
A Sua Excelência O Sei1hor
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente da República
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, erii
anexo, o texto da Con_venção âe Vieriu so!>ri::: RespOniiabilidade CIVil por Danos Nucleares, de 21 de maio dê
1963, em Vigor Hüefnad(ictal desde 12 de novembro de
1977.
2. A referida Convenção, de aplicitção Ínteitladõ.õál~
destina-se sobretudo aos países não sig-n-atáriOs das outras duas convenções iriternacionaiS quê"Tegein -a- ma:têria --as de Paris e -BruXelas - estas de aplicação restrita aos países -europeus ocldentais."Ai"é"o presente, são
partes da ConvenÇão de Vieiiiã. Argen:Hna, Bolívia, éãmarões, Cuba, Egito~ FilipinãS; Iugoslávia, Nfger, Peru e
Trillidad e Tabago. A Colômbía ESpailhã, ReinO UnidO
e Marrocos-assinaram aquela Convenção, ffiasoainda não
a ratificaram.
3. -Para melhor -difundir a COnvenção de Viena riO
âmbito da Comunidade intemacioriaJ, a Agência Internacional de Energia AtômíC<i-(AIEÃ) CdOU, em 1964,-unl
Comitê ----perrrüi.nente sobre Responsabilidade Civil pof
Danos Nucleares, do qual o Brasil tem participado. O
Comitê vem estimulando, nas- cinco reuniões já realizadas, a adesão dos países-membros da Agência à referida
Convenção.
~
- ~
4. Os principias básicos qu-e-regem a CoriVenção-de
Viena são os mesmos porque se pautam as Coiivenções
européiaS-: -responsabilidade absoluta e_ exclusiva do _opera-dor
de uma instalação nuclear por dano-s nucleares causados
por um acidente que ocorra em sua instalação ou que envolva material proveniente ou destiilado à sua instalaçãq;_
~-limitaçãõ da responsabilidade do operador em termos financeiroS e de tempo;
--=obrigaçãode OOpei-ador cobrir sUa responsabilidade atravês de __seguro ou outra garantia financeira";
-garantia da intervençâo do_ Estado para atender a
pedidos de indenização que eKcedam o seguro do operador, cobrindo a diferença..
_
_
5. Por ocasião da últlrlla reunião (1984) do Comitê
da AIEA, este Ministêrío -consultou a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) sobre sua posição quanto à eventual adesão-:do Brasil ao mencío.riado" instrumento jürídiêo. A CNEN esclareceu então que o Brasil
não assinara a Convenção- põr disco-rdar do artigo X da_

e

CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE
RESPONSABILIDADE CIVIL POR
.. DANOS NUCLEARES .
AS PARTES CONTRATANTES
_Th_hdo reconhecido a, conveniência de estabelecer nor~
mas míniinã.s que ofereçam proteção fiitanceira cOntra Os
danos resultantes de certas aplicações pacíficas da energia nucle.ài;
·
·
Persuadidas de que uma convenção ~obrç responsabi- lidade civil por dãnos nucleares contribuirá também
para o desenvolvimento de relações amistosas entre as
nações, independentemente de regimes constitucionais -e_sociáis;
Decidiram concluir para tal fim uma convenção, e
cpnvi~ran:f no seguln_t~:
ARTIGO I
L Para os fins da presente Convenção:
--a) "Pessoa" sigri_ifica toda pessoa fisíca ou jurídica de
díreito público priVadO; toda entidade pública ou privada, tenha ou não personalidade jurídica; toda organi-- z1ição liiternaciorial que tenha perSonalidade jurídica, de
acordo com a legislação do Estado _da Instalação; todo
Estado Ou quaisqUer de suas subdivisões políticas.
-b) A expressão ''nacional de uma Parte Contl-ataiiten.
co-mpreende a Parte Contratante ou quaisquer das subdiViSões políticas-de seu território; toda p_essoa jurídica de
direito público ou privado e toda entidade pública ou
privada estabt!lecida em território de uffia Parte Contra-tante, meSmo sem pe-rsonalidade jurídica.
c) "Operador .. , com respeito --a uma iristalação nU~
clear, signifiCa a pessoa designada pelo Estado da Instalã:ção ou recOnhecida como _operador.
d) ~·Estado da_lnstalaçã.o", no tocante a uma instalação- nucleãr, significa Ou a Parte Contratante_ em cujo
territóriO a -rnsta1ação tem sede ou, _caso não se Situe em
-_território de hen:&um Estado, a -Pa-rte Cciiltratailte qUe
-opere a instalaÇão nuclear ou que tenha autorizado sua
oper"ação.
- e) "Legislação do tribunal competente" significa a do
-tribunal cuja competêncía -decorre da presente Convenção,- inCluídas Quaisquer normas do tribUna[ --sObre
conflitos dé leis:ryO-"COriib-uStíveis nucleires"- significa-qualqUer mafe-=:___rial capaz de produzir energia, mediante processo autosustentado de fissãõ nudeãr.
g) "Produto~__ ou _,dejetos radloativo('- significam
qUaisquer matérfais -rS:dioativOS, ~06tidõs áriraiite _o pro--=cessri-_de produçãó ou_ de Utilização de combustíveis nucleares,_ou cuja radioatividade se tenha originado _da exposição às -radiações irierentes a tal processo, salvo os radioisótopOS que tenham alcançado o estágio final de elaboração e já se possam utili"zar para fins cierifíficos, medicinais~ iigrícolas, _comerciais ou industriais.
h) "Material nu-clear" significa:
i) todo combustível nuclear, salvo o urâriio natural e o
urânio empobrecido, capaz de, por si só:- ou em combin;:tção com outros materiais, pro·duzir energia mediante
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processo auto-sustentado de fissão nuclear fora de um
reatar nuclear;
i~) produtos ou dejetos radioativos.
i) "Reatar nuclear" significa qualquer estrutura que
contenha combustível nuclear, disposto de tal maneira
que, dentro dela, possa ocorrer processo auto~sustentado
de flssão nuclear, sem necessidade de fonte adicional de
neutrons.
j) "Instalação nuclear" significa:
i) qualquer reatar nuclear, salvo os utilizados como
fonte de energia num meio de transporte marítimo ou
aéreo, tanto para sua propulsão como para outros fins;
ii} gualquci fábrica- que_ utilii:e coffibustível nu~lear
para a produção de materiais nucleares ou qualquer
fábriCa de tratamento de ritateria-iS nucleares, incluídas
aS _instalações de regeneração de combustível nuclear irradiado;
iii) qualquer instalação de armazenamento de materiais nucleares, exceto os locais de armazenamento durante o transporte. Entende-se que o Estado da Instalação pode considerar como uma única instalação várias
iilsfalações nucleares num mesmo local e das quais seja
responsável o mesmo operador.

k) "Dano nuclear" signifiCa:
i) a perda de vidas humanas, as lesões corporais e os
danos e prejuízos materiais produzidos como resultado
direto ou indireto das ·propriedades radioativas ou de sua
combinação com as propriedades tóxicas, explosivas ou
outras propriedades perigosas dos combustíveis nucleares Oil dos produtos ou ChUe'tos radioativos que se encontrem numa instalação nuclear, ou dos materiais nucleares procedentes ou originários dela ou a ela enviados;
ii) o{ demais danos ou-prejUízOs causados ou produzidOS deita maneira, se assim o dispuser a legislação do tribunal competente;
iii) se assim o dispuser a legislação do Estado da Instalação, a perda de vidas humanas, as lesões corporais e
os danos e prejuízos materiais que se produzem como resultado dir~tp_ou indireto de outras radiações ionizantes,
que· emanem de qualquer outra fonte de radiações situada numa instalação nuclear.
__ 1_: "_A~idente Nuclear"_ significa qualquer ocorrência
oU suceSsão de ocorrências da meSma origem que cause
danos n~,~_c_leares.
2. O Estado da Instalação poderá excluir do âmbito
da pr~ente Convenção qualquer quantidade pequena de
matenal nuclear, desde_ que seja limitada a extensão dos
riscos incorridos e_ sempre que:
__
a) os limites__máiimOS para a exclusão de tais quantidades tenham sido determinados pela Junta de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica;
b) a quantidade de materiais nucleares excluída pelo
Estado da Instalação não exceda os limites estabelecidos.
A Junta de Governadores procederá periodicamente à
revisão dos limites_ máximos.
ARTIGO II
1. O operador de uma instalação nuclear serâ respOnsável pelos danos nucleares, caso fiqtie provado terem sido causados por acidente nuclear:
a) ocorrido em sua instalação nuclear;
b) que envolva materiais nucleares procedentes ou
ofiginãriOsOe sua instalação nuclear, quando o aCidente
nuclear se der:
í) antes que o operador de outra instalação nuclear tenha assumido, expressamente, por contrato escrito, a
responsabilidade dos acidentes nucleares causados por
esles "JnateriaiS;
ti) antes._que ó operador de outra instalação nuclear se
tenha responsa6ilizado pe[os materiais nucleares, nõ
-casõ:--ae a responsãOilidade não ter sido expressamente
asslirilRia- por- c-ontratO esciito;iii) antes que a pessoa devidamente autorizada a operar um reatar nuclear utilizado como fonte de energia
num meio de transporte, para sua propulsão ou outros
fiilS, se tenha responsabilizado pelos materiais nucleares
-destinados t utilização nesse reatar nuclear;
iV) antes -de Os matenats -nUCleareS te"reih sido descairegados do meio de transportf! que os trouxe ao território de um Estado nàó Contrã.taOte, quando esses inate-riais tiverem sid9_ en_v_íªdos a pessoa que se_encontre no
t~r_ritório:_ do m~mo Estado;
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c) quando envolverem materiais nucleares enviados à
instalação nuclear e o acidente ocorra:
i) depois de o operador ter assumido, expressamente,

por contrato escrito, a

responsabilida~e

dos acidentes

nucleares deco_rrentes destes materiais, :responSãbitidade
imputãvel ao operador de outra instalação nuclear;
ii) depois de o operador ter assumido a responsabiliM
da de dos materiais necleares, :-Sem ·to.dâví_a
responsabilizarMse por contrato escrito;·
·
íii) depois que teilha assumido a responsabilidade
destes materiais nucleares a pessoa encarregada de opeM
rar um reatar nuclear utilizado como fonte de energia ein
um meio de transPOrte, quer pai'a sua propulsão ou para
outros fins; -~
:- _ .
~~ iv) depois que os materiais nucleares tenham sido
carregados no meio de transporte que oS deverá conduzir
do terrítóiiO de um Estado não Con_tratante, quando esses materiais forem enviados, c-om o consentimento ~
crito do operador, por pessoa que se e~contre no território de:ss_e Estad_o;
_
___
Fica entendido que, se um dano nuclear for causadO
por acidente nuclear, ocorrido numa instalação nuclear e
no qual estejam envolvidos materiais n,ucleares nela armazenados acidentalmente por ocasião de seu transporte, as disposições do subparágrafo (a) deste parágrafo
não se aplicarão, quando outro operador ou outra pessoa for exclusivamente responsável, em virtude do disposto nos subparágrafos (_b) ou (c) deste parágrafo.
2. _ O Estado da Instalação poderá dispor por via legislativa que, de acordo com as_condições-estipuladas_em
sua legislação nacional, um transportador de materiais
nucleares ou uma pessoa que manipule dejetos radioativos possa ser considerada ou reconhecida como operador em relação, repectivamente, aos materiais Eilideares
ou aos dejetos radioativos,em substituiÇão ao operador
interessado, caso esse transportador ou essa pessoa o so_licite e o operador o consinta. Nes'e cas_o, esse transportador ou essa pessoa se_rá considerada, para todos os fins
da presente Convenção, como operador de uma instalação nuclear no território de tal Estado.
3. a) Quafldo a rc;sponsabilidade por danos nucleares recair sobre mais de um operador, os operadores envolvidos, quando não for possível determinar com certeza que parte dos danos deverá ser atribuída a cada um
deles, serão conjun_tci_e solidariamente "ieponsãvets_; ~
b) · quando a responsabilidade recair sobre mais de
lum operador em·conseqiiência de acide!-tte nuclear__pccifrido durante o _trapsporte, de ma~eriais nucleares! .sej.a
,num mesmo meiO qe transporte, seJa numa mesma mstaM
lação nucle:.~r onde acidentalmente se encontrem armaze~
nados, a responsab'ilidadc total não excederá o_montante
máximo aplicáVCl :1 cada um deles, de confórmidadec.o:m
o dispo.<> to no Artigo V;
__
___
__
c) em nenhum dos casos previsto nos subparâgrafOS
(a) e (b) deste parágrafo, a responsabilidade de um ~I?e
rador poderá exceder o montante que lhe for aplicável,
de conformidade_ com o Artigo V.
4. Sem prejufzo ·do disposto no parágrafo 3 deste artigo, quando um acidente nuclear envolver diversas instalações nucleares dum _mesmo operadqr, será este responsável, em relação a cada uma destas instalaçõ_es nuM
cleares, até o moo_tante máximo que lhe for aplicável, de
conformidade com o disposto no Artigo V.
5. -Sem prejuízO- do disposto nesta Convenção; somente o operador poderá ser considerado responsável
pelos danos nucleares. Não ob~tante, esta _disposição não
afetará a aplicação de nenhum dos_ acordos internacionais de transporte vigentes ou abertos à assinatura, raiificação ou adesão, na data em que esta Co-nvenção for
aberta à assinatura.
6. Nenhuma pessoa será responsável pelas perdas ou
danos, que não sejam danos nucleares, de conformidade
com o disposto no subparágrafo (k) do parágrafo I, do
Artigo I, mas que poderiam ter sido considerados como
danos nucleares, de acordo com O subparágrafo (k) (ii)
deste parágrafo.
7. S6 poderá ser movida uma ação__ diret.a c·ontra a
pessoa que oferecer uma garantia finãnceira;· de conformidade com o disposto no Artigo VII, se assim o dispuser a legislação do tribunal competente.
ART!GOID
O Operador responsável, cm virtude desta Convenção~
entregará ao transportador um certificado expedido pelo

~

segurador ou pela pesso~ que tenha fornecido a neces·sás:ía garàrltia fiimnceira:- de acor(lO c_o_m o_-Artigo· VII,
ou em seu nome. No certificado deverá constar o nome e
o endereço do operador, bem c_omQa_irnpOrtâncía, tipo e
duraÇão da garantia. Estes dados não poderão ser impugnados pela pessoa que tiver expedido o certificado ou
em cujo nome o mesmo tenha sido expedido. O certificado indicará, também, os materiais nucleares cobertos
--~-pela garantia e conterá uma declaração da autoridade
pública do Estad() da Instalação, atestando que a pessoa
desigOada no certificado é um operãdor no âmbito da
presente Convenção.
ARTIGO IV
-1. 'A responsabilidade- do ~perador poi da~o~ nucleares, de conformidade com a presente Convenção, serã objetiva.
2. Se o operador provar que a pessoa que sofreu os
danos nucleares os produziu ou para eles contribuiu por
negligência grave ou por ação ou omissão _dolosa, o tribunal competente poderã, se assim o dispUser sua própria legislação, exonerar total ou parcialmente o operador da obrigação de indenizar tal pessoa pelos danos sofridos.
3. a) De conformidade com a presente Convenção,
não acarretàrão qualquer responsabilidade para o operador os danos nucleares causados por acidente nuclear deM
vida diretamente a conflito armado, hostilidades, guerra
civil ou insurreição.
-b) Ex.ceto na medida em que o EstadO da Instalação dispuser em contrário, o operador será responsável pelos
danos nucleares causados por acidente nuclear devido
diretamente a uma catástrofe natural de caráter excepw
cional.
4. Quall,dO os danos nucleares e outros que não sejam
naturais tiverem sido causados por acide-nte nuclear ou,
conjuntamente, por acide-rite nuclear e outra ou outras
causas diversas, s·erá considerado, para os fins da presente Cohv..enção que os danos não nucleares, quando estes
não puderem ser distinguídos os danos nucleares, são danos nucleares causados pelo acidente nuclear. Contudo,
quando os danos nucleares forem cauSados, conjuntamente, por acidente nuclear coberto pela presente Convenção e por emissão de radiações ionizantes não coberta_ por ela, nenhuma cláusula desta Convenção limitará
ou modificará a responsabilidade que, seja coni rispeito
a qualquer pessoa que tenha sofridO oS danos riuCleares,
seja como ·con-seqüência dil itúefposição de uma açifo rb- gressiva, recair sobre pessoas responsáveis por essa emis_
são de radiações ionizantes.
5--: Cloperàdor não será reSponsável, de acordo com
preSente Convenção, pelos danos nucleares sofridos:
_ a) pela instalaçãO nucleai propn'amenté dita ou Pelos
bens que se encontrem no recinto da instalação e que estejam sendo ou que deveriam ser utilizados pelas mesmns:
b) pelo meio de transporte no qual, ao produzirwse o
acidente nuclear, estava o material nuclear que o ocasionou.
6. Qua-lquer Estado da Instaiação podÚá disPor, por
via legislativa, que não seja aplicado o subparágrafo (b)
d()-parágrafo-5 deste artigo, desde que a responsabilidaM
de do operador pelos danos riucleàres, excluídos aqueles
sofr_idqs p~l_o meio de transporte, em caso nenhum s~ reduza uma importância inferior a 5 milhões de dólares
por acidente nuclear.
7. Nenhumã das disposições da presente Coi:tvenção
~
afetãrá: a) a responsabilidade da pessoa física que, pOl·- ação
ou omissão_ dolosa, tenha causado cJ:an(f nuclear pelo
qual, de co"nfofmidade com õ disposto nos pãrâg"iafos 3 e
5 deste artigo, não seja responsável o op_era<;ior, de acordo co-m a presente Convenção;
·
b) a respo'nsabilidade do operador por dano nuclear
fora do âmbito da presente Convenção; desde que, de
acordo co_~_o_ subparâgrafo (b) do parágrafo 5_ deste artigo, não Sef3éle reSpOnsável,.de conformídã.de com a pfe:
sente Convenção.
ARTIGO v·

a

a

1. O Estado da Instalação poderá limitar a reiponsa:.bilidade do operador a uma importância não inferior a 5
milhões de .dólares por acidente nuclear.
2. A iiiiportância- máxima da responsabilidade, que
seja fixad!l de confor!fl_ida~e- colll o -~isposto n~te artigo,
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não incluirá Os i tiros devídos nem as custas ·fixadas por
um tribunal nas açõt:S de ressarcimento por danos nucleares.
_
_
3. O dólar mençionado nesta Convenção ê uma- ugidade escriturai, equivalente ao valor do dólar dos Estadas. Unidos, em 29 de abril de 1963, ou seja, de35 dólaPOr" OnÇa- troy de oUro fino.
4. _A ilriportância indícada no parágrafo 6 do artigo
IV e no parágrafo I deste artigo poderá ser arredondada
ao converterMse em moeda nacional.

res

ARTIGO VI
l. O direito de compensação, em Virtude da presente
COnvenção; presCreve em dez anos, a contar de quando
se ·deu o acidente nuclear. Contudo, segundo a legislação
do Estado da Instalação-; s-e-a responsabilidade do operador estiver coberta por seguro ou outra garantia firia-ri~
ceira; ou por fundos públicos, por um período superior a
dez anos, a legislação do tribunal competente poderá dispor que a direito de compensação contra o operador
prescreverá depois de um prazo que pode ser superiora
dez anos, desde que não exceda o período em que a responsabilidade esteja coberta, segundo a legislação do Estado da Instalacào. A prorrogação do prazo prescriciorial, -de cOnformidade com a pi-esente ConvenÇão, não
prejudicará, em caso algum, o direito de compensação
que tenha quem haja movido ação contra o operador, ou
por_ perda, d~yi4_a ou lesões c~rporais, antes de ve1_1cido
o mencionado período de dez. anos.
2L __ Quando os danos nucleares h verem sido causados
por acidente nuclear no qual estejam envolvidos materiais nucleares que, no momento em que ocorreu o aciM
dente, tenham sido _objeto de roubo, perda, alijamentó
OIJ abandono, o prazo fixado, de conformidade com o
disposto no parágrafo 1 deste artigo, Será contado da
ocorrência do acidente nuclear, Todavia, em caso algum,
poderá ser superior a vinte arios, a contar do roubo, da
perda do alijamento ou do abandono.
3. . A legislação do tribunal competente poderá ftxar
outro período de extinção ou prescrição, diferente do
desse artigo, que será contado a partir da data em que a
vítima dos danos nucleares teve ou deveria ter tido conhecimento deles e da identidade do operador por eles
responsável: o prazo não poderá ser inferior a três anos
nem superior aos períodos fixados nos parágrafos 1 c 2
deste artigo.
4. Salvo quando a legislação do tribunal competente
dispuser em contrário, toda pessoa que alegue ter sofrido
danos nucleares e tenha movido ação por danos e prejuí~__nn prazo aplicável de acordo com o disposto no presente artigo, poderá modificar sua petição para que
abranja qualquer agravamento desses danos, mesmo que
haja expirado o prazo e não tenha sido proferida a sentença definitiva.
5.~ Quando a jurisdição deva atribuir:.se conforme a
alínea b) do parágrafo 3, do artigo XI, e o pedido se faça
no prazo aplicável, por _força deste artigo, às Partes Contr_a~antes habilita~as para determinar a jurisdição, mas o
teinpo restante após esta determinação for menor de seis
meses, o prazo da propositura da ação será de seis m~ses
contados de quando a jurisdição ocorrer.
ARTIGO VIl
O operador deverá manter seguro ou outra garantia financeira que lhe cubra a responsabilidade pelos danos nucieares~A quantia, natureza e condições do seguro
ou da garantia serão ftxadas pelo Estado da Instalação.
O Estado da Instalação garantirá o pagamento das indenizações por danos nucleares da responsabilidade do
operador, foi-necendo as somas necessári_as, na medida
em que o seguro ou a garantia financeiri nã_o seja s-uficienle para ·robrir as inâenizações, esse pagamento rtão
pode exceder o limíte everitualmente fixado, de conformidade com o disposto no Artigo V.
2.-- Nenhumã das disposições do parágrafo 1 deste artigo, obriga as Partes Co_ntratantes ou qualquer de suas
subdivisões políticas, tais como Estados ou República, a
manter seguro ou outra garantia finanCeira para cobrir
sua responsabilidade como operador.
3. Os fundos correspondentes ao seguro, à garantia
financeira ou.. à indenização do Estado da Instalação,
previstos no parágrafo 1 deste artigo, destinar-sc-ão exclu"sivamente ao ressarcimento de danos cobertos pela
presente Conven~ão.
1.
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4. Nenhum segurador ou qualquer outra pessoa que
tenha dado garantia financeira, de conformidaàe com o
disposto no parágrafo I -deste artigo, poderá suspelldcr
ou cancelar o seguro ou garantia financeira, sem avisar
por escrito à autoridade pública competente, pelo menos
com dois meses de antecedência, ou, se o seguro ou a garantia financeira refere-se ao transporte de materiais nucleares, enquanto durar tal transporte.
ARTIGO VI!!
Sem prejuízo do disposto J_Ia preseJ_Ite Cori_venção, _a
natureza, forma e extensãO da indeiiização, beffi comC
sua distribuição eqaitatíiiá serão regidas pefa "te8lslação
do tributai competente.
ARTIGO IX
l. Quando os sistemas dos regimes de seguro de enfermidade, previdência social, acidentes de trabalho e enfermidades profissionais estipularem indeni:zações por
danos nucleares, a legislação da Parte Contratante ou as
normas da Orgallização IntCrgovernamental que as tivCr
estabelecido especificado os_direitos de compensação dos
beneficiários, de acordo com a presente Convenção,_ bem
como o direito regressiVo colltra o operador responsâvel,
que possam ser reclamado~ sem prejuízo do disposto _na
presente Convenção.
- -2. a) Se a pessoa natural de uma Parte Contratante,
que não o operador, tiver pago indenização por danos
nucleares, obedecendo convenção internacional ou legislação de Estado não COntratante tal pessoa adquirirá
por sob-rogação os direitos que corresponderiam ao indenizado, qe acordo com a presente Convenç~o, até o limite correspondente à quantia que tiver pago. Não poderão beneficiar-se da sob-rogação as pessoas contra as
quais o operador tenha direito regr"e_Ssivo,_ de conformidade com a presente Convenção. - -

b) Nenhuma disposição dà Preserlte Cónvenç"ãO IriÍpedirã que um operador que haja pago indenização por danos nucleares, sem recorrer aos fundos fornecidos de
· conformidade com o disposto no parágrafo I dO Artigo
VII, obtenha ou da pessoa que deu garantia financeira
até a quantia da indenização que o operador tiver dispendido, ou do Estado da Instalação, de acordo com Q
disposto neste- parágrafo, o reembolso da qUantia que a
pessoa indenizada tenha obtid~, de acordo com apresente Convenção.
--

ART!GO_XIl
l. A sentença definitiva proferida por tribunal que
tenhacompetênciajurisdicional, segundo o Artigo XI da
presente Convenção, será reconhecida no território de
qualquer outra Parte Contratante, a menos que:
a) a sentença tenha sido obtida com fraude;
b) não _se tenha dado à Parte COritrafãnte, -contra a
clual foi p~oferlda ã- sentença, a possibili~ade de apresenfar suã causa eín êOndições eqUitativas;
.
·c) a--8-entença seja contr.âria à ordem pública da Parte
Contratante que a deva reconhecer ou não se ajuste às
normas fuó.âamenta1s d?-_justiça.
2.- TÕda sentença definitiva e fecoil.lieC!da terá força
- execuiória, uma vez apresentada para execUÇão de acordo CQm as formalida_des legais da Parte Contratante de
q'uefii -se exige eX.ecutâ-la, comO se fora proferida por tribunal dessa Parte Contratante.
3. Proferida a sentença, não poderá o litígio ser objeto de novo exame.
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às questões tr_atadas nesta Convenção, para que haja comunicação às demais Partes Contratantes.

ARTIGO XX
Mesmo que uma earte Contratante tenha dado por
finda a aplicação da presente Convenção, de confprmidade com o disposto no art. XXV, ou a tenha denunciado, segundo o disposto no art. XXVI, continuarão suas
cláusulas a serem aplicadas a todos os danos nucleares
causados por acidente nuclear ocorrido antes da data em
que a presente Convenção deixou de ser aplicada com re13.ç~o_ a essa Parte Contratante.
ARTIGO XXI
A pres_ente Convenção será aberta_à assinatUra CioS Es-

tados represeritados na Conferência Internacional sobre
Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, celebrada
em Viena, de 29 de abril a 19 de maio de 1963.

ARTIGO XIII

ARTIGO XXII

As disposições da presente Convenção, bem como a
legislação nacional aplicável em virtude de suas disposições, serão executadas sem discriminação de nacionalidade, domicílio ou residência.

A presente Convenção deverá ser ratificada e os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao
Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Alômica.

ARTIGO XIV
Não poderão alegar-se imunidades de jurisdição, am- paradas na legislação nacional ou no direito internacional, por ações movidas de acordo com a presente Convenção, perante os tribunais competentes, segundo o disposto no Artigo XI, exceto no que concerne às medidas
de execução.
-ARTIGO XV
AJ;, Partes Contratantes adotarão as medidas neces-

sárias pará assegura:~ que as indenizações por danos nucleares, }urÓS ~evidcis e custa.s adjudicadas pelos tribunais- para tal fim, os prêmios de seguro e de resseguro,
bem como os fundos correspondentes ao seguro, ao resseguro e às ·demais garantias financeiras, ou os fundos
forneciáciS pelo Estado da Instalação, de conformidade
com o disposto na presente Convenção, possam ser livremente convertidos na moeda corrente da Parte Contratante em cujo território oCorreram os-_danos, na da Parte
Contratante em cujo território o demandante reside ha-bitualmente e, Coin refi:tçâo aos prêmios e prestações correspondentes ao seguro e ao resseguro, na moeda corrente especificada na apólice de seguro_ ou de resseguro.

ARTIGO X

ARTIGO XVI

O operador só terá direito de regresso:
a) quando assim estiver eXpressamente estipulado em
contrato escrito;
b) quando o acidente nuclear decorrer de ação ou
omissão com intento danoso. caso em que se responsabilizará - quem agiu ou deixoU de agir aolorosamente.

--Nenhuma pessoa terá dÚeito a receber indenização, de
?-corda c_om a presente Convenção, quando já tiver sido
indenizada pelos mesmos danos em virtude de outra convenção internacional sobre responsabilidade civil no
campo da energia nuclear.

ARTIGO XI

ARTIGO XVII

l. Em prejuízo do disposto neste artigo, os únicos
tribunaiS competentes para conhecer das ações movidas
de conformidade com o disposto no Artigo II serão os da
Parte Contratante em cUjo térrit_ófio tenha ocorrido o
acidente nuclear.
2. Quando o acidente nuclear tiver ocorrido fOI-a do
território de quaisquer àas Pai-tes Contratantes, ou
quando não seja possível determrrutr com certeza o local
do acidente, os tribunais competentes para conhecer de
tais ações serão os do Estãdo_ da Instalação do operador
responsável.
3. -·Quando, de- c01lformidade com o disposto nos Pa--rágrafos 1 e 2 deste artigo, forem competentes os tribunais de duas ou mais Partes Contratantes, a competênCia
será atribuída:
a) se o acidente nuclear ocorrer parcialmente fora do
território de qualquer Parte Contratante ou parcialmente no de uma úniCa Parte Contratante, aôs tribunitis desta última;
b) em todos os demais casos, aos tribunais da Parte
Contratanti designada de comum. ~c9rd9 pel_as.Partes
Contratantes, cujos tribunais sC:jam competentes de conformidade corno disposto nos parágrafos l e 2 deste arti. go.
,

- -A presente Convenção não afetará a aplicação dos
acordos ou convenções internacionais sobre responsabilidade civil no campo da energia nuclear que estejam em
vigor ou abertos à assinatura, à ratificação ou à adesâo
na ~t~_ em que esta fqr aberta à assinatl,!ra, no que concerne às Partes ~esses acordos ou convenções.
ARTIGO XVIII
Em matéria de danos nucleares, a presente Convenção
não poderá ser ii1tefpretada como afetando os direitos
que uma Parte Contratante possa ter com relação às normas gefais do Direifo Internacional.
AIÜIGO XIX
1. As Partes Contratantes que celebrarem acordo_ de
co"nformidade cõm o disposto no subparágrafo (b) do
- p·ãrágráfo 39"-do arLXI remeterão ímediatamen(e cópia
-do texto ao Diretor-Geral da Agência Internacional de
Energia Atômica, que, dele tomando conhecimento,
transmiti-to-á àS demais Partes Contfatantes.
- ·2. -AS Partes Contratantes levarão ao conhecimento
do Diretor_-Geral da Agência Internacional de Energ"ia
Atômica os_ textos de suas leis ç regulamentos ref~rentes

-ARTIGO XXIII
A presente Convenção entrará em vigor três meses de-

pois de ter sido depositado o quinto+ instrumento. de ratificação e, para os Estados que a rallfiquem depots de ter
entrado em vigor, três meses depois desses Estados terem
depositado seus instrumentos de ratificação.
ARTIGO XXI~
L Todos os Estados-Membros das Nações Unidas,
das Agências especializadas ou da Agência Internacional
de Energia Atômica, qUe não se tenham feito representar
na Conferêllda Intérnacional sobre Responsabilidade
Civil por Danos Nucleares, celebrada em Viena, de 29 de
abril a 19 de maio de 1963, poderão aderir a esta Convenção.
2. Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia
Atómica.
3. A presente Convenção entrarã em vigor, para
c!!-da um dos Estados que a ela aderirem, três meses depOis desse Estado houver depositado seu instrumento de
adesão, se porventura não tiver depositado antes desta
Convenção haver entrado em vigor, de acordo com o
disposto no art.-XXIII.

ARTIGO XXV
l. A presente ConvenÇão vigorará por dez anos, a
contar da dat~ de sua entrada em vigor. Uma Parte Contratante, no que a ela se refere, poderá deixar de aplicar a
presente Convenção ao final do período de dez anos,
mas notifícirá" o-Diretor-Geral da Agência Internacional
de Energia Atômica=peio menos doze meses antes.
2. Depois do período de dez anos, a presente Convenção vigorará por mais cinco anos para as Partes Contratantes que não a tenham deixado de aplicar, de conformidade com o disposto no § J9 desse artigo, e, posteriormente, por -períodos sucessivos de cinco anos, para
aquelas Partes Contratantes que não tenham dado por
- tenriinada sua aplicação ao fim de um desses períodos de
cinco anos, mediante notificação ao Diretor-Geral da
Agência Internacional de Energia Atômica, pelo menos
doze meses antes de expirado o período correspondente.

ARTIGO XXVI
l. Findo um período de cinco anos, a contar de
quando a PreSellte Co'!_venção tiver entrado em vigor, o
Diretor-Gera.l da Agência Internacional de Energia Atôrpjça poderá, a qualquer momento, convocar umã conferêr;tda para estudar sua revisão, se um terço das Partes
Contratantes manifestar desejo de fazê-lo.
·
2.._ Qualquer Parte Contratante poderá denunciar a
presente Convenção, mediante notificação ao DiretorG~ral da Agência Internacional de Energia Atómica,
dentro de doze meses contados da primeira conferência
de revisão celebrada conforme o disposto no§ }9 deste
artigo .
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3. A denúncia surtirã efeito um ario após a data em
que o Diretor-Geral da Agência Interilacional de Energia Atômica tiver re<:~ido a notificaçãO Correspon-dente.
ARTIGO XXV!I
O Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia
Atômica deverá notificar aos EStados convidados para a
Çonferênciã. Internacional sobre RespOnsabilidade CiVil
por Danos Nucleares, celebrada em ViCna, de 29 de abril
a 19 de maio de 1963, assim com-o- aOs Estados_queaderiram à presente COnvenção, o seguint~:
a) as assinaturas, assim como os ins~rumentos de ratificação ou de adesão que tenham sido recebidos, de conformidade com o disposto nos arts. XXI, XXII e XXIV;
b) a data em que entrará em vigo( a j)iesenle Con- _
venção, de conformidade com o disposto no art. XXIII;
c) as notificaçõ_es_ de denúncia e de terminação que tenham sido recebidas, de conformidad!:< com o disposto
_
nos arts. XXV e XXVI;
d) as petições para convocação de cOnferência de revisão que tenham sido recebídas, de conformidade com o
disposto no art. XXVI.

ARTIGO XXVIII '
A presente Convenção ser:â_ registrada pelo DiretorGeral da Agência Internacional de Energia Atómica, de
conformidade com _o_ disposto no art. 102 da Carta das
Nações Unidas. ~
ARTIGO XXIX

o- original da presente Convenção, cujos textos~m espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autêntic_os,
fícarã em poder do Díretor-Geral da Agência Internacío--nal de Energia Atómica, o qual expedirá có_pías Ce"rt_ff~-das do mesmo.
-_ __
_ __ ___
Em fé do que, os Plenipoten-ciãrios abaixo- assinados,
devidamente autorb;ados, firmaram . a. _presente Convenção.
_
___ ~--- _
Feita em Viena, aos vinte e um dias do mês_ de m_aio ôe
mil novecentos e sessenta e três.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE
LEI N• 6.453
DE I 7 DE OUTUBRO DE !977
Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com athid».dgs _nucleares e dá outras providên-

cias.
O Presidente dt, República,
FaçO saber qu o Congresso Nacional decreia e eu
sanciono a segui , te .lei:
_.
CAPITULO I
Das Definições

Art. ]I' Para os efeitos desta lei, considera-se;
l - "operador", a pessoa jurídica devidamente autorizada para operar instalação nuclea:i-;
II- "combustível nuclear", o material capaz de produzir energia, mediante processo autci-sustentado_âe_Jíssão nuclear;
.
_
III- "produtos ou rejeites radioativos", os matúia:is
radioativos obtidos durante o processo de produção ou
de utilização_ de_combustiveis nucleares, ou"cuja-radioatividade se tenha origimido da exposição às írradiações
inerentes a tal proce.'lso, salvo os radioisó_topos que tenham alcançado o estágiO final de_elaboraç_ãQejã se possam utilizar para fins científiCos; inédicos, agrícolas, comerciais ou industriais:
IV - "matenal nuclear", o combustível nuclear e os
produtos ou rejeitOs radioati vos;
V -''reatar- nuclear", qualquer estrutura que contenha combustível nuclear, disposto de tal maneira que,
dentro dela, possa oCorrer processo_ auto-sustentado de
fissão nuclear, sem necessidade de fonte adicional de
neutrons;
VI - "instalação nuclear'':
a) o reatar nuclear, salvo o utilizado como fonte de
energia em meio _de_ transporte, tanto para sua propulsão
., - como para outros fins;
b) a fábrica que utilize combustível nuclear para a
produçUo de materiais nucleares ou na qual se proceda a
tratamento de materiais nucle;ares, incluíd_as as ínSta-
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lações de r~processamento de combustível nuclear irra~
_diado;
__
_
_
c) o local de armaz~namento de-mateiiaís -nuCleares,
exceto ãquele ocasiona_mento usado_ durante !>eu tr:ansporte.
VII- "dano nuclear", o dano pessoal ou material
produzido como resultado direto ou indireto das propriedades radioativas, da sua combinação com as pro~
Priedades tóxicas ou com outraS car_ãcterísticas dos materiais nucleares, que se encontrem em instalação nuclear, ou dela_ proced!!ntes ou a ela enviados;
VIII- "acidente nuclear", o fato ou sucessão de fatos
tia mesma origem, que cause dano nuclear;
IX - "radiação ionizante", a emissão de partículas
alfa, beta, nêutrons, íons acelerados ou Raios X ou gaina, capazes de provocar a formação de íons do_ tecido
humano.
_
_
Art. 29 Várias instalações ilucleares situadas no
meSmo local e que tenham um único operador poderão
ser consideradas, pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear, como uma só ins_talação nuclear.
Art. 39 Será também considerado dano nuclear o reS-ultante de: acidente -nuclear combinado com outras caus-as, -qllilndo não ::.e Puderem distingUir os danos não nucleares.
CAPITULO II
Da Responsabilidade Civil por
Danos Nucleares

Art. 4<? Será exclusiva do operador ·da iilstalação nuclear, nos termos desta lei, independemente da existencia
de culpa. a responsabilidade civil pela reparação de dano
nuclear causado por acidente nuclear:
T- ocorrido na instalação nuclear.
-II- provocado por- material nuclear procedente de
instalação nuclear, quando o acidente ocorrer:
a) antes_que o operador da instalação nuclear a que se
destina tenha assumido, por contrato escrito, a responsabilidade por acidentes nucleares causados pelo material;
IJ) na falfa de contrato, antes que o operador da outra
instalação nuclear haja assumido efetivamente o encargo
do material;
ITT- provocado por material nuclear enviado à insta·
lação nuclear, quando o acidente ocorrer:
a) depois que a responsabilidade por acidente provocado pelo material lhe houver sido transferida, por contrato eScr(to, pelo operador da outra instalação nuclear;b) na falta _de_contrat_o, depois que o operador da instahlção nuclear houver assumído efetivamente o encargo
do material a ele enviado.
--~A-r~. 59
Quando_ r~sponsáveis_mais de um_ operador,
-respondem eles solidariarileflte, se·impossívefapurar-se a
parte dos danos atribuívef a cada um, observado o dis_
posto nos arts. 9<? a 13.
Art. 61' Uma vez provado haver Odano resultado exclusivamente de culpa da vítima, o operador será exonerado, apenas em relação a ela, da obrigação de indê:nizar.
A_rt. 7~> O Operador sor:riente tem direito de regresso
contra quem admitiu, por contrato escrito, o exercício
desse direito, ou corttra a pessoa tisica que, dolosamente,
de!l _ca_u~ª" ao acidente. _ __
_ ~ ..._ . __ ..;
Art. 8~ O oper-ador não responde pela reparação do
dano result.l!.nte de acidente nuclear c_ausaº-_o dir_etaffi:ente
pô_f conflitO a~tmado, hoStilidades, guerr_a_ civil, insurreição ou excepcional fato da natureza.
Art. 9'~' __A responsabilidade do operador pela reparação do dano nuclear é limitada, em cada acidente, ao
_'o!alor co_rrespondente a um milhão e quinhentas mil
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
_~arágra[o único. O liqlit!!_ fix.aQo neste -artígo não
cOmpreende os juros de mora, os honorários de_advogado e as custas jud~ciais.
ArL 10; Se a indenização relativa a danos causadoS
por determinado acidente riuclear exceder ao limite fixãdo no artigo anterior, proceder~se-á ao rateiq ·entre os
credores, na proporção de seus direítos. ____ _
_ § _19 No rateio, os débitos referentes a danos pessoais
serão executados separada e preferentemente aos relativos a danos materiais. Após seu pagamento, ratear-se-á
q-saldo existen"le elltie O.s credores por danos materiais._§ 2'~' Aplica-se o disposto nesta artigo -quando a
União, organização internacional ou qualquer entidade
fornecer reCursoS financeiros pata ajudar a reparação

dos dados nucleares e a soina desses recursos com a importância fixada no artigo anterior for insuficiente ao
pagãmento total da indenização devida.
Art. li. As ações eni. que se pleiteiem indenizações
por danos causados por determinado acidente nuclear
deverão ser processadas e julgadas pelo mesmo Juízo Federal, fixando-se a prevenção _jurisdiciOnal segundo as
disposições do Código de Processo Civil. Também cOmpetirá ã.o Juízo prevendo a instauração, ex officio, do
proceâimento do rateio previsto no artigo anterior.
Art. 12. _ O direito de pleitear indenização com funpamento nestaJc::i_prescreve em 10 (dez) anos, contados
da data do acidente nuclear.
Parágrafo único. Se o acidente for causado por material subtraído, perdido ou abandonado, o prazo_ prescriciõriãJ contar-se-ã do acidente, mas não excederá a 20
(vinte) anos contados da· data da subtração, perda ou
abaiídono.
Art. 13. O-operador da instalação nuclear é obrigado a manter seguro ou outra garantia financeira que
cubra a sua responsabilidade pelas indenizações por danos nucleares.
§ 19 A natUreza da garantia e a fixação de seu valor
serão- determinadas, em cada caso, pela Comissão Na~
cional de Energia Nuclear, no ato da licença de construção ou da autorização para a operação.
§ 21' Ocorrendo alteração na instalação, poderão ser
mOdificados a natureZa e o valor d3. garalltia:
§ 39 Para a determinação da nalUreza..e do valor da
garantia, levar-se-ão em conta o tipo, a capacidade, a finalidade, a localização_ de cada instalaçãO, bem como os
demais fatores previsíveis.
§ 49 O não-_cllmprimento, por parte do operador, da
obrigação prevista neste artigo acarretarâ a cassação da
autorizaçãO.
§ 59 A Comissão Nacional de Energia Nuclear pode·
rá dispensar o operador, da obrigação a que se refere o
caput deste artigo, em razão dos reduzidos riscos decorrent_es de Qeterminados materiais ou instalações nucleares.

Art. 14. A União garantirá, atê o limite fixado no
arJ. 99_,_o pagamento das indenizações por danos nucleares de responsabilidade do operador, fornecendo os recursos complementares necessários, quando insuficientes
os provenientes do seguro ou de oytra garantia.
ArL 15. No caso de acidente provocado por material nuclear ilicitamente possuído ou utilizado e não realacionado a qualquer operador, os danos serão suportados pela União, até o lírriíte fixado no art. 99, ressalvado
o direito de regresso contra a pessoa que lhes deu causa.
Art. 16. Não se aplica a presente lei às hipóteses de
dano causado por emissão de radiação ionizante quando
o fato não constituir acidente nuclear.
Art. 17. As indenizaÇões pelos- danos causados aos
que trabalham com material nuclear- ou em instalação
nuclear serão reguladas pela legislação especial s_abre
acidentes do trabalho.
Art. 1s: ~O disposto nesta lei não se aplica às indenizações relativas a danos nucleares sofridos:
I - pela própria instalação nuclear,
i i - -peloS bens que se encontrem na ãfea d-a instalação, destinados ao seu uso;
lll- pelo meio de transporte no qual, ao produzir-se
o acidente nucle<Jr, estava o material que ocasionou.
CAP!TULO lU
Da Responsabilidade Criminal

Art 19. Constituem crimes Q_a exploração e utiliw.Çàõ de energia nuclear os de&eritos nesta Capítulo,
além qos tip_~Q<::ados na legislação sobre segurança nacional e nas .dem<tis leis.
Art. 20. Produzir, processar, forneCer Ou usar material nuclear -sem a necessária autorização ou para fim diverso do permitido em lei.
--Pena: reclusão, de quatro a dez anos.
Art. 2 L Permitir o responsável pela instalação nuclear sua operação sem a necessária autorização.
Pena: reclusão, de dois a seis anos.
Art. 22. Possuir, adquirir, transferir, transportar,
guardar ou trazer consigo material nuclear, sem a necessáda autorização.
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Exccuçào.. de.~urgo::; Rogat.órios que versem sobre ma-_
téria penal.
2. Através de tul simplificação visa o presente Acor~

Pena; reclusão, de dois a s-eiS anoS:
Art. 23. Transmitir ilicitamente informações'sigilosas, concernentes à energia nuclear.

Pena: reclusão, de quatro a oito-anos.

Art. 24. Extrair, beneficiar ou com~ciar ilegalmente minério nuclear.
-Pena: reclusão, de dois a seis anos.

-.--- do)t malo_r _kqjub_orª-ção_cntre o Brasil e _a França, nqs es~

Art. 25. Exportar ou importar, sem a necessária licença, material nuclear, minérios- nUcleares e seus concentrados, minérios de interesse para a eneriia nUclear eminérios e concentrados que contenham elementos nucleares.
Pena: reclusão, de dois a oito anoS.
Art. 26._ Deixar de ob~erva~ as normas de, segurança ou de proteção relativas à instalação nuclear ou aO
uso, transportes, posse e guarda de material nuclear, expondo a perigo a vida, a integr_idade fisica O!J o patrimônio de outrem.
Pena: reclusão, de dois a oito anos-:
Art. 27. Impedir ou dificU.lt~r o funcionamento~~
instalação nuclear ou o transpor-te de mã.terial nUêiear.
Pena: reclusão, de quatro a dez anos.
Art. 28. Esta lei entrará" em vigor na data de sUa
publicação.
Art._ 29. Revogam-se as dis-posiçõeS em contiârio.
~rasflia, 17_ de outubro _de l97~i 156? da_Ind~pendência e 899 da República- ERNESJ'O GEISEL- Ar~
:::!~ Falcão - Shigeaki Ueki - Hugo de Andrade

(Às Comissões de Relaç-ões Exteriores, de Ciêiicia
e Tecnologia e de Minas e Energia.)
PROJETO DE DECRETO LEGfSLATIVO
N'~ 3, de l986
(N"' 113/85, na -Oín1ara dõ~(Deput9d0s)
Aprova o te" to do Acordo sObre Gratuidade Parcial da Execução de Cartas Rogat6ris, celebrado, por
troca de notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em
5 de outubro de 1978.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 Fica aprovado o texto do-Acor:dl) sobre Gratuidade Parcial na Execução de Cartas Rogalória"s, celebrada por troca de notas, ·entre 0 Governo da RepóbliM
ca Federativa do Brasil e 0 Governo da República FranM
cesa., em 5 de outubro de 1978.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em. vi8or n-a
da ta de sua publicação.
- ·
·
MENSAGEM N9 40s-,--DE 1985
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso 1,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elelvada consideração de Vossas Excelêt:tcia~·- acompanhado de Exposição de MotivOs do Senhor Minist~o rle
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre
Gratuidade Parcial na Execução de C_artas RogatóriaS,
celebrado, por Troca de Notas, entre o Go_verno da Re~~~~i:s:e~:-a~i~~ ~~t~~~~ldee 0 ~~~erno da República

forças cmpfeendidoS por affibos os- pa:i'Ses na repressão
internaciOnal ao crime.
3. -Nos termos
parágraío segundo de ambas as
-~o tas; o Acorao entrará em vigor 30 (tririta) dias ·após a

ao

trocii de notific<.~ções de cumprlmerlto-dãs formaliçladE>
exigidas PelaS -COiiStituicões de cada um -dos dois Estã.~
dos.
c 4.
Cómo a matéria versada envolve a necessidade de
alteração na legislação vigente, para prever, por ~x_ceção,
a isenção -de custas de qUe trata, venho solicitar a Vossa
EX~lêncla (ju__e, se houver por bem, se digne mandar encaminhar ao Cong_resso Nacional par!J. exãme, os textos
do Acordo em pauta.
Aproveito a oportunidade para renô'Viu â Vossa -ExCC,.:
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais prof~ndo_resp~_ito.- O~avo §~túbal.

NOTA A QUE SE REFERE A EXPOSIÇÃO DE
MOTIVOS
Em 5 de outubro de 1978

D~J~~;;~x~~~!~~ll.l (B46) (F37)
0 _Senhor Louis de Guíringaud,
-MiniStro dos Negócios Estrangeiros
da República Francesa
-~--S~nhor Ministro,
Tenho a honra de inforrilar a VoSSa ExcelêOCii de qUe
a República Federativa do_ Brasil está de acordo com q':le
a execução das Cartas Rogatórias expedidas pela Justiça
brasileira à francesa, ou pela Justiça francesa à brasHeiM
ra, e extraídas de autos de ações penais, não ímPofie nO
reembolso de_ _quaisquer despesas ao Estado rogado, salvo as ocasion!).das. pe.Ja atuação de peritos no territ6riodo referido Estado.
_
-~2. __:__No entêndimento de que _a_ República FranCesa
aprova o que precede, esta nota e a de Vossa Excelência,
da mesma data e de idêntico teor, constituirão Acordo
entre os doiS Esta_dos, Acordo este que_ entrará em vig4?r
30Jtrlnta) diãS -ãpõs a troca de notificações de que foram
cu-mp-ridas JlS formalidades exigid~s pelos textos constiM
tiiCloniiis dÕS dois Estados para sua conclusão e poderá
ser~de-nunicado por qualquer das partes com aviso prévio
de um ano,
- AproveTfo a oportunidade para renovar a Vossa Excelêq_çia~os protestos da minha mais alta consideração.-

Anl:~!~ ~~ ~~Í~~ÜP~RSiiveir'!.

Em 27 de agosto de J9_85
A Sua Excelêticíã o Seflhor -Deputado Haroldo Sartford
DO. Primeiro-Secretário
da Câmara ·dos Deputados
-Brasília_ DF.
Excelentíssimo senhor Primeir-o-Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem ·do ExcelentísSimo --Senhor Presidente da Re.PúbliM
ca, aCO!flp~nha de Exposição_de Motivos do _Senh9r Mi-nistro de EStado dãs RelaçõeS Exteriores, relativa ao tex.M
Através de tal simplificação~ visa o presente Acúdo à
to do Acordo sobre Gratuidade Parcial na Execução de
maior colaboraÇão entre- à Brasil e a França, nos esCirtas Rogatóríãs, celebrado, por Troca de Notas, entre
r~;;~~a~~~~~e~~i~r~~~.~r aJ!lbos os paise:~ na repressão
o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-- no da República Francesa.
Nos termos do§ 29 de ambas as Notas, o Acordo enAproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excetrará em vigor 30 (trinta) dias após a-trOca de notifilência protestos de elevada estima e consideração . .,-Jocações de cumprimento das form?lidades exigidas pelas
sé Hugo Castelo Branco, Ministro-Chefe do Gabinete CiM
Constituições de cada -u-m dos dois Estados.
Brasilia, 27 de agosto de 1985. -José Sarney.
vil.
(Às ComiSsõeS de Relações Exteriáres e de ConstiEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS CJ(SPJ(DIE/DEtuiçào e Justiça.)
186(711.0 (846), (f37 l DE l9 DE AGOSTO DE
PROJETO DE DECR. E.TO L.EG. IS.LATIVO
1985, DO MINISTiiRIO DAS RELA COES EXTERIORES
N• 4, de 1986
A Sua Ext..'CJêllcia 0 Senhor
(N9 -86-/85;03 Câmara doS Deput:idos)

1

~r:;~;n~~s!aS~r~eJbiica

Scnhor Presidente,
Tt.:nho a honra de submeter à alta consideração de
Vossa Excelência, acompanhado:; de projeto de mensagem ao Congresso Nacional, os textos das Notas trocadas entre a República Federativa do Brasil e a Repúbl1ca
da França, em 5 de outubro de 1978, em conclusão de Acordos entre os odois paises_sobre Gratuidade Parcial na

Aprova o texto da Conl·enção n"' 138, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, relativa à
Idade M_!nima para Admissão em Emprego, adotada
a 26 de junho de 197J, em Genebra, durante a LYIII
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
O CongreSso Nã.cional decieta:
- Art. 1"' Fie~ aprovado o texto da Convenção n9138.da Organização Intel-nacional do Trabalho- OIT, rela-
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tiva à Idade Mlnima para Admissão em Emprego, adotada a 26 de junho de 1973, em Genebra, durante a
LVIII Sessão_ da Conferência lnternacion:il do Trabalho~
Art. 2.,. Este decreto legislativo entra ern vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM No 377, DE 1974
Ex.celentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional:
De conformidade_com o disposto no art. 19, parágrafo
5, inciSo b, da Constituição dá Organizã.ção Internacional do Trabalho, tenho a honra de encaminhar a V. Ex•s,
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor MiM
nistro de Estado das Relações Exteriores, a Convenção
n"' 138, da Organização Internacional do Trabalho, relativa à Idade Mínima de Admissão em Emprego, adotãda
a 26 de junho de 1973 em Genebra, durante a LVIII Ses-são da _Conferência Internacional do Trabalho.
- Na referida- ExpõsiÇãõ. "de Motivos: o MiniStrO dC:-Es:
tado das Relações Exteriores assinala ter o Senhor
Ccinsulto_r~Juiídico -do Ministério do Trabalho e:rriitido
parecer contrári~_ à adoção da Convenção n"' 138.
Brasflia, 13 -d-e agosto de 1974. --Ernesto Geisel.
EXPOSIÇÃO DE ~OT!VOS DIÍi/DAI(ARCiN'
_281/105 (014), DE 8 DE AGOSTO DE 1974, DO
- MIN!STt:RIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
GeneralMde-Exército EfneSto Geisel
Pfesiderlt~ da Repú~Iica
S-enhoi-- Presidente, - Tenho a honra de submeter à alta apreciação de V. Ex•
o texto da Co_nvencão n"' 138, relativa "à idade mínima
de admissão em emprego", atlotada a 26 de junho de
1973, durante a LVIII Sessão da Conferência Internacional do Trabalho da Orgaaizaçào Internacional do Trabalho.
:2'. O Senhor Consultai-JUrídico do Ministério do Trabalqo, pelo Parecer n"' 39/73, dç 27 de setembro de 1973,
opinou em sentido contrário à ratificação, pelo Brasil,
do instrumento-em <fpreço, por entender que "se choca
com a:s disposições consfitucionaís eni vigor", alêm do
que "é .extremamente sribçrdióativa, não atenderido às
conveniências de uin país em- desenvolvimento".
3. Nos termos do art. 19, parágrafo 5, inCiso b di
Constitu_ição da Organização Internacional do Trabalho, cada um dos Esta~os-membros compromete-se a
submeter as Convenções ã.dotadas nas Sessões da Conferência Internacional do Trabalho às autoridades competentes na matéria, com vistas a transformá-las em lei ou a
tomar outras medídas julgadas convenientes.
4. Nessas condições, para dar -cumprimento a essa
norma da Organização Internacional do Trabalho,
permitoMme sugerir o encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto de Convenção n"' 138. Para esse fim,
passo às mãos de V. Ex~ projeto de Mensagem Presidencial e cópias do Parecer n9 39/73 do Consultor-Jurídico
do Ministério _do Traba(ll.o, bem como do texto em vernáculo do instrumento em apreço.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex•, Senhor Presidente, os -pfotistos de meu mais profundo resM
peito.

CONVENÇÃO No !38
Convenção relativa à idade miníma para
admissão em emprego
A <:;onfer~ncia Geral da _Organização InterF;lacional do
Trabãlllo, convocada pelo CQnselho Administrativo da
Repartição Internacional do __ Trabalho em Genebra,
onde se reuniu a 6 de junho de 1973, em sua qUinqUagésima oitava sessão.
Depois de ter resolvido adotar diversas propostas relativru) à idade mínima para admissão em emprego, questão que constitui o quarto item da agenda da sessão;
Anotando os termos da Convenção sobre a Idade
Míni-ma (indústria) del919; da Convenção sobre a Idade
Mínima (trabalh_o marítinu>)_ de_ 1920, da Convenção
sobre a Idade Mínima (agricultura) de 1921, de Convenção sobre_ a Idade Mínima (trabalhadores em porões
de navios e maquinistas) de 1921, da Convenção sobre a
Idade Mínima (trabalhos não industriais) de 1932, da
Convençào (ReVista) sobre a Idade Mínima (trabalho
rríarítimO) de 1936, da Convenção (Revista) sobre a IdaM
de Mínima (indústriã) de 1937, da Convenção (Revista);.
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sobre a Idade_ Mínima (trabalho~ não indüstiiais) de
1937, a Convenção sobre a Idade_ Mfnima (Pescadores)
de 1959, e da Conveiição sobre a Idade Mí_nima (traba~
lhos subterrâneos) de 1965;
Considerando que chegou o momento de se adotar um
instrumento geral a esse respeito. que deverã gradualmente substituir os instruineiltos .~xiSten_tes apliàveis a
setores .econômiCOSiiinítaâ_Qs, cOm a finalidade da abolição total do trabalho das crianças;
- Depois de ter resoLvido que esse instrumento iomarã a
forma de uma Convenção internacional, adota, nesse vigésimo sexto-dia de junho de mil no~;eceptos e setenta e
três, a Convençãó abaixo, que .serâ 'denominada Convenção s-obre a Idade Mínima, de 1973: ~~
Artigo 1

Qualquer Membro para o qual a pfesC:nte COnveô:ção
esteja -vigorando se compromete a seguir u~a política
nacional que -tenha _como objetivo _a efetiv~_ ~~oJi_ção do
trabalho das crianças e ·a elevar progressivamente a Ida~
de Mínima de admissão ao empregO Ou ao trabalho a um
nível que permita aos adolescentes: atingirem o· ·mais
completo desenvolvimento fis_ico e mental.
.
Artigo 2

1. Qualquer Membro que ratifiqUe- a presente Convenção deverá especificar, numa declaração anexada à
sua ratificação, uma Tdade Mínima de admissão ao emprego ou ao t_rab:dho em __seu terdtório e nos fi!._çio& de
transporte matriculados em seu teriitório; ressalvando ·as
disposições dos- artigos 4 e 8 da presente Coilvençào, nenhuma pessoa com idade inferior a ~sSe míri~rrlo deVerá
ser admitida a emprego o'u trabalho em qualquer profissão.
.
_______ _
2. Qualquer Membro que tenha ratitkado a presente
Convenção podeiã,-Posten.Clrinente, informar o-Direior:
Geral da Repartição Internacional do TrabaliJO, me-diante novas declarações, de que elevou a ida® míniína
especifiCada ailterlõrmente."
_- 3. A idade mínint~ especificada de acordo com o ·parágrafo I do presente artigo não devei-á_ser in_feii~r à idade em que termina a oQrigatoriedade esc_olar, nem em
qualquer 'caso, a·quinze anos.
4, Não obstan_t~ º---disposto no parágrafo 3 do presente artigo, qualquer Membro cuja c:conomia e ·<~:s instituições escolares n_ãp estejam suficie_htemente deSenVolvidas poderá, depois .de consultar organizaÇões_ _de em~
pregados_e de trabalhadores interes~~<!~!! ~ eXIstirem,
especific~r. numa-primeira etapa, uma idade míniril.a de
quatorze anos.
5. Qualquer Membro que tenha especificãdo uma
idade mínima de quatorze anos por força do parágrafo
anterior deverá, nos relatórios que apresentar-nos termos
do art. 22_da Go_n_~tituição da organiZação lntern_acional
do Trabalho, declarar:
- -a) seja que o motivo de sua decisão perman~ce;
b) seja que renuncia a- se:_ prevalecer do parágrafo 4
acima ã- pã.rtir de determinada data;
'
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Artigo 7

Artigo 4
I. Na medida em que isto seja necessário e depois de
-ter consultado as organizações de empregadores c de trabalhadores interessadas, se existirem, a autoridade competente poderá não aplícar a presente Convenção a categorias limitadas de emprego ou de trabalho, quando a
apliCação da presente Convenção a essas categorias pos~<~:'""levaJ?tar dificuldades de execução especiais e irilportaiúes.
·
·
-2. _ Q_LHl)quer Membro que ratifique a presente Convenção deverá, no primeiro relatório apresentado sobre
a .apl_icação da mesma, conforme o art. 22 da Constit,uiç_ão da Organização Internacional do Trab3tho, indicar~co.ro u.ma exposiçãO de motivos as categoriàs de emptégos que feriam_ sido objeto de exclusã_o._ de- acordo
com o parágrafo -1 do presente artigo, e expor, em seus
relatórios_ ulteriores, o estado de sua_ legiSlaçãO e de sua
prâtic~(qU.anto -;r--essas categOrias, especificandO em que
medida foi tornada efetiva Oli se ele propõe tornar efetiva a presente Convenção em relação às referidas cat!!:gorias.
~- )~ O presente artigo não autoriza a exclusão da área
de aplicação da presente Convenção aos empregos e trabalhos aos quai~ se aplica o art. 3.
Artigo 5
I. -Q-úalquCr Meriibrá Cuma econOmia e_-Servi.ÇOS admi-

J?.iStrati":oS não tenham atingido um desenvolvimento suficiente pOderá, depOis de consultadas as organizações de
empregadores e dei trabalhadores interessadas, se existirertl,_timitaf,_ numa pri~eira etapa, a área- de aplicação
da presente Convenção. - --2. Qualquer Me1:0bro que se prevaleça do parágrafo
I do presente artigo deverá especificar, nunla declaração
ª-lLexada a sua ratific:a-ção, os ramos de atiVidade econô~i~-~-u _os tipos de empresas às quais se aplicarão as· disposições da presente Convenção. ·
3. O campo de aplicação da presente CorivençãQ__deverá_ in~_lllir pelo menos: indústrias extrativas; -indústrias
mã'rfúfatureiras; Construção civil e obras j>úOlícas; eletri_cj_dade, gás e água; ~erviços sanitários; transp~rtes, entre-p<~stos e co~unicações; plantações f? outras empresas
agrícolas exploradas príncipalmente para fins comer~
clais~ com exclusão das empresaS familiares ou de dimi::nsões .reduzidas, produzindo para o mercado local e não
empregando regularmente trabalhadores assalariados.
-4. Qualquer Membro que, por força do presente artigo, tenha limitado o campo de aplicação da Convenção:
a) deverã íridica, nos relatórios que apresentar, de
acordo com o art. 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a Situação geral de emprego ou
de trabalho dos adolescentes e das crianças nos ramos de
atividade excluidos do campo de aplicação da presente
Convenção, assim como qualquer progresso realizado
com a finalidade de uma.maior aplicação das disposições
da Convenção.
I_!) -~~derá, em gualqu_er tempo, estender o cãmpo de
aplicaçàÓ da Contenção mediante uma declaração dirigida ao Direto.r~Geral da Repartição Internacional do
Trabalho.

1. A legislação nacional poderã autorizar o emprego
em trabalhos leves de pessoas de treze a -qtÍÍnze anos, ou
a execução, por essas pessoas, de tais trabalhos, sob condição- de que esses:
a) não sejam suscetíveis de prejudicar sua saúde ou
seu desenvolvimento;
b) não sejam de natureza a prejudicar sua assiduidade
eséolar, sua participação em programas de orientaçãO -ou
dC._ fõ-rmaçj:o profissionais, aprovados pela autoridade
.competente ou a possibilidade de se beneficiarem da instrução recebida.
2. A legislação nacional poderã tambérii; sob reserva
das condições previstas nos itens a e b do parãgrafo 1 acima, autorizar ó emprego ou o trabalho de pessoas com
pelo menos quinze anoS-de idade que ainda não terminaram sua escolaridade obrigatóri11.
3. A autoridade competente determinará as atiVidades para as quais o emprego ou o trabalho poderá ser autori~do, confç:.rme os parágrafos I e 2 do presente artigo, é prescreverá a duração, em horas, e, as COndiçõeS do
empreg'o ou do trabalho em apreço;
4. Não obstante as disposições dos parágrafos 1 e 2
-do presente artigo, um membro que se tenha prevalecido
das_ ~~spos~çªes do parágrafo 4 do art. 2 poderã enquanto continu-ar a se prevalecer das mesmas, substituir pelas
idades_ de doze e quatorze anos as idades de treze e quinze ariõS Indicadas no parágrafo 1, e pela idade de quatorze anos a idade de quinze anos indicada no parágrafo 2
do presente artigo.

Artigo 8
1. Depois de consultadas as organizações de empre-gadores _e de trabalhadores interessadas, 'se existirem, a
autoridade competente poderã, em derrogação à proibição de emprego ou de trabalho prevista no art. 2 da
presente Convenção, autorizar, em casos individuais, a
participação em atividades tais como espetáculos artísti-

- cos.
2. As-aUtorizações assim concedidas deverão limitar
a duração em horas do emprego ou do trabalho autoriza?os e prescrever as condições do mesmo.
Artigo 9
1. A autoridade competente deverá tomar todas as
medidas neçessárias, inclusiv~ sanções adequadas, com a
finalidade d_e asseg_11rar a aplicação efetiVa das dispo__ ·--.
.
sições da pr_e~ente Convenção.
L -A legísíacãO naCional ou a autoridade competente
deverá determinar as pessoas obrigadas a respeitar as
disposições que efetivem a Convenção.
~- A legislação nacional ou a autoridade-competente
deverã prescrever os registras ou outros dQcument-Q_s_ que __
o empregador _terã obrigação de conservar e manter disponíveis; os referidos registras ou documentos deverão.
indicar o nome e a. idade ou a da~a_ de nascimento, devidamente atestados, na medida do possível, das peSsoas
por ele ocupadas ou trabalhando para ele e cuja idade é
inferior a dezoito anos.

·Artigo 10

Artigo 3
l · A idade mírüina de admissão a qualquer tipo de
emprego ou de trabalh-o que, por sua natureza ou conCf1Çõe"s-iiãúii.l3is ·se·exe-rce; -é- suscetJ-.·el- de ·compromete:r ·a
saúde, a segurança ou a moralidade dos adolescentes_ não
deverá ser inferior a dezoito anos. .
_ _ __
2. Os tipos de empre1fo ou de trabalho aos quaiS se
aplica o parágrafo 1 acima serão determinad9s pela legislação nacional ou autoridade competente, depois de
consultadas as organizações de empregadores e trabalha.
_
_.. -·
dores interessadas, se existfrem;
3. Não o_b_s_t_::J._nt~ ils disposições do pai'âgfafo 1 ãcima, a legislação_nacional ou autorid.ade competente poderá, depois de con-sultadas as organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, sé existii'em, autOriza o emprego ou o trabalho de adolescentes à pa'r1ir d-a
idade de dezess~:js anos_ ç[esâe_gue sua--saúde; sua segurança e sua moralidade sejam -plenamente· garantidas e
que tenham recebido, no ramo de atividade co~pon
dente, instrução específica e adequada ou formação profissiona[

Artigo 6
A presente Convenção não- se_aplica nem aO-trabalho

efetuâdo por crianças ou adolesc:::ntes em estab_elecimentos de ensino geral, nas escolas profissionais_ Ou têcnicas
ou em Outras instituiçõeS de formação~ profissional, nem
ao trabalhO efetuaçlo.pot: pessoa~ de pelo menós qUatorze anos em empresas, quando esse tr_abalho ê c;xecutado
conforme as c_ondições prescritas pela autorid_ade com- _
petent.e, depois d-e consultadas as organizações de empre&!idores e d~ trabalhadores intere~sadas, se ex~st-i.rem •. e
que por parte integrante de:
a) ensino ou formação profissional, baSicamente sob
a respOnsabilidade de escola QP instituição de formação
· pr6TISsi6ri.a1;
- -- --, b) Prograina:ae formação profissional aprovado pela
-aUtoridade competente e executadq principalmente ou
inteirainente numa emp-resa; -·
~
c) programa de orientaÇão -destinado a facilitar a escolha de uma profissão ou de um tipo de formação protissional.

A presente Convenção trata da revisão da_ Çonvenção sobte a Idade Mínima (lndústr.ia) de 1919, da
Convenção sobre a Idade Míp.ima (trabalho marítimo)
d; 1929, da ÇOnyenção:sobr~ a Idade Mípima (agôcultura) de 1921, 'da COilVenção sobre a Idade Minima(trabaJhadores em porões de navios e maquinisfàs) de 1921, da
COnvenÇão sobre a Tdade Mínima (trabalhos não industriais) de 1932, da Convenção (Revista) sobre a Idade
Minima (trabalho marítimo) de 1936, da Conven-Ção
(Revista) sobre a Idade Mínima (indústria) de 1937, da
Convenção (Revista) sobre a Idade Mínima (trabalhos
_rtij.o induSt_riais)" de f937, da Convenção sobre a Idade .
Mínima pescad_ores) de 1959, e da Coiweil.ção sobre a
Idade Míriima (trabalhos subterrãne_os) de 1965, has
condições fixadas a seguir.
2. A entrada em vigor da presente Convenção não
f~~- à ratificação posterior a Convenção (Revist:a)
sobre a Idade Mínima (trabalho marítimo) de 1936; a
Ço"DVenção (Revista) sobre a Idade Mínima indústria de
1937, a Convenção (Revista) sobre a Idade Mínima (tra;-_
balhos não iridustriais) de 1937, a ConYenç'ão sobre a
I.
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Idade Mínima (pescadores) de 1959 e ã ConvenÇão sobre
a Idade Mínima (trabalhos subterrâneos) de 1965.
3.

A Convenção so_bre a W.ade Mínima (indústria) de

1919, a Converição sobre a Idade Mínima (trabalho
marítimo} de 1920, a Convenção sobre a Idade Mínima
(agricultura) de 1921 e a Convenção sobre a Idade Mini~
ma (trabalhadores em porões de naVíõ e ffiaqU.ínistas) de
1921, serão fechadas a qualquer ratificação posterior,

quando todos os Estados~Membros parte nessa Convenção consentirem nesse encerramento, quer ra:tífícando a presente Convenção, quer mediante uma declaração
comunicada ao Diretor-Genil da Repartição Internacio-

nal do Trabalho.
4. A partir do momento em que a presente Convenção entrar em vigor: -a) o fato de que um Membro parte na Convenção
(Revista) sobre a Idade Mínima (indústria) de 1937 aceite as obrigações da presente Convenção e fixe, de acordo
com o art. 2 da presente Convenção, uma idade mínirria
de pelo menos quinze anos, acarreta de pleno direito a
denúnCia imediata da Convenção_(Revista) sobre a Idade
Mínima (íildústria) de 1937;

b) o fato de que um Membro parte na Convençã~ .
sobre a Ida"de Mínima (trabalho não: industriais) de 1932
aceite as obrigações da presente convenção para" os trabalhos não industriais no sentido da_referida Conyenção,
acarreta de pleno direito a imediata_.denúncia da CQDvenção sobre a Idade Mínima (trabalhos não. indus~
triais), de 1932;
c) o fato de que um Membro parte na Convenção
(Revista) sobre a Idade Miníma (trabalhos não industriais) de 19~7 aceite as ·obrigações da presente Convenção para os trabalhoS não _industriais riO-se-n~ido da
referida Convenção e fixe, de acordo com o artigo 2 da
presente ConvenÇão, uma -idade mínima de pelo menos
quinze anos acarreta de pleno direito a denúncia imediata da Convenção (Revista) sobre a Idade Mínima (trabalhos não indlliitriais) de 1937;
d) o fato de que um Membro-parte da Convenção
(Revista) sobre a Idade Mfnima (trab_a)ho marítimo) Qe
1936, aceite as obrigaçõeS da presente ConvençãO para o
trabalho marítimo e fiXe, de acordo com o artigo 2 da
presente Convenção, uma idade mínima de pelo menos
quinze anos, O'l especifiqu_e que o artigo 3 da presente
convenção se ·aplica ao trabalho marítimo, acarreta de
pleno direito a d_enúncia inüidia_t_a da Convenção {Reyjsta) sobre a Idade Mínima (trabalho marítimo) de 1936;
e) o fato de que um Membro-parte da Con.venção
sobre a Idade Mínima (pescadores) de 1959, aceite as
obrigações da presente ConViilçãO pai-a a pe5Ca rilãr"ítima e fixe, de acordo com o artigo 2 dá presente Corivenção, uma idade mínima de pelo menos_quinze anos,
ou especifique que o artigo 3 da presente Convenção se
aplica à pesca marítima, acãrfetã de pleno direitO a- de~
núncia -imediata da Convenção sobre a Idade Mininl8.
(pescadores) de 1959;
f) o· fato de que um Membro-parte da Convenção
sobre a Idade Mínima (trabalhos subterrâneos) de 1965
aceite as obrigações da presente Convenção e fixe, de
acordo com o artigo 2 da presente Convenção, uina Idade mfnima pelo menos igual àquela que especificara em
execução da Convenção de 1265, ou especifique 'que tal
idade se aplica, de acordo c_QJJLO artigo 3 d_a presente
Convenção, os trabalhos subterrâneos, acarreta de pleno
direito i:"denúncia imediata da Convençâo sobre a Idade
Mínima (trabalhos subterrâneos) de 1965.

5. A partir da entrada em vigor da presente Con~
venção:
a) a aceitação- das obrigações da presente Convenção
acarreta a denúncia da Convenção _sobre a Idade__Mfni~
ma (indústria} de 1919, de acordo com seu artigo 12;
b) a aceitação das obrigações da presente Convenção
acarreta a denúncia da ConvenÇão sobre a Idade Mínima (agricultura), de 1921, de acordo com seu artigo 9;
c) a aceitação das obrigações da presente ConVenção
acarreta a denúncia da _Convenção sobre a Idade Minima (trabalhotmarítimo) de 1920, de acordo com seu artigo lO, e da Convenção sobre a Idade Mínima (trabalhadores em poiões de navios e maquinistas) de 1921, de
acordo com seu artigo 12.
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Artigo 11

Artigo 18

As--ratificações formais da presente Convenção serão
comunicadas _ao Dir~tor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registradas.

Fazem igualmente fé as versões em francês e em inglês
do texto da presente Convenção.

Artigo 12
t. Somente QS_ Membros da Organização Internado- nal do Trabalho cuja ratificação tiver sido registiada
pelo Diretor-Gêral ficarão vinculados à presente Convenção.
2. Entrará em vigoi doze meses depois que as ratificações de dois Membros tiverem sido registradas pelo
Diretor-Geral.
3. _pqsteriçm:nente, esta Convenção entrar.á em vigOr
pa-ra cãda Membro doze meses depois da datã" em qUe tiver sido registrada a sua ratificação. -

Artigo 13
Qualquer Membro que tenha ratificado a presente
Convenção _-poderá denunciá-la ao término de um perio:;ªp de J~'iZ.. anos após".a,entrada en::' v!gor üti~~l_da C~_n
c Vençãb~ mediante um ato comunicado ao Diretor-G:e-ral
da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia terá efeito somente um ano após ter
sido registrada._
2. Qualquer Membro que tenha ratificado a presente
Çqiwe-Qç~o·- que, no pfazo de um ano após o término do
período de dez anos mencionado no parágrafo anterior,
~~não faça uso da faculdade de den_úncia que lhe_ cabe, prevista no presente artigo, ficará vinculado por novo perío. .do de dez anos e, depois disso poderá denunciar a presente Convenção ão término de cada período de dez
anos,_ nas c_ondições previstas no presente artigo.
1.

Artigo 14
I. O Diretor~Geral da Repartição Internacional do
Trabalho notiflcará ·a todOs os Membros da Organização
Internacional dõ TraOalho o registro de- todas as ratificações e denúncias que lhe sejam comunicadas pelos
Membros da OrganizaÇão:
2. Ao notificar oS Membros da Organização -do registro da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros
da Organização para a data na qual a presente Cony_enção entr~_rá_ em vigor.

(Às Comissões de Relaçõés Exteriores, de Consiituicào e Justiça e de Legislação Social.)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N• 5, de 1986
(N~>

104/85, na Câmara dos Deputados)

_ Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica~
Ciçntífiça_e Tecnológh:a entre()_ GQyerno da RepúbliM
ca Federativa do Brasil e o Gonrno da República DoM
minicana, assinado em São Domingos, a 8 de fevereiro de 1985.
O congresso Nacional ôecreta:
Art. I~> Fica aprovado o texto _do Acordo de Coo_peração Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Dominicana, assinado em São Domingos, a 8- de
fevereiro de 1985 ..
Parâgrafci único. Ficam- sujeitOs à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atas de que possam resultar implementação deste Acordo, bem como aqueles que
se destin~ a estabelecer ajustes operacionais complementares. _
Art. 2~> Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N• 225, DE 1985
Excelentíssimos_ Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em confoi'niidade com o disposto no art. 44, inciso I,
da Çonstituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossas Excelências, acõinpa:.
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relaçõe_s ExterioreS, ·a texto do Acordo de
CooperaÇão TéCnica, Çie_iltfficã e Tecnológica entre o
GOverno da República Ff:dúativa do Brasil e_ o GOverno
da República Dominicana, assinado _em São DomingoS,
a 8 de fevereiro de 1985.
Brasília, 10 de maio de 1%5. -José Sarney.
EX~OSIÇÃO DE MOTIVOS N• DCOPT/DCS/-

Artigo 15
O Diretor~Geral da Repartição lnternãCional do Tra- balho comunicará ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de registro, de acordo com o artigo 102 da
Carta -das Nações Unidas, informações completas a i-espeitO de todas as rátificações e de todos os atas de denúncia que tiverem sido registl-ados por ele- áe acordo
com os artigos anteriores.
Artigo 16
Cada_ vez que o julgar necessâ(io, o ConselhO-: AdministratiVo da Repartição Internacional dei Trabalho
apresentará à Conferência-Geral uffi relatório sobre a
aplicação da presente Convenção e examinará a conveniência de inscrever ria agenda da Conferência a questão
de sua revisão total ou parcial.
Artigo 17

Se a Conferência adotar uma nova Coii.Venção,
com_ revisão:- tOtal ou parcial da presente Convenção, a
ilien_os que a n-ova Convenção estipule de outra maneira:"
a) a ratificação por um Membro da nova ConvenÇão
revista acarretará de pleno direito, não obstante o artigo
13 acima, denúncia imediata da presente Convenção desde que a nova Convenção revista tenha entrado em vigor;
b) a partir da data da entrada em vigor da nova: Cony_enção revista, a preseqte Cqnvenção deixará de estar
.aberta à ratificação dos Membros.
2. A presente Con'lenÇão permanecerá, em todo _caso, em vigor em sua forma e teor para os Membros que a
tenham ratificado e que n~o tenham ratificado a Convenção revist"â.
·
·
L

- -CA1/15/692 (B46), DE 3 DE MA10 DE 1985, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Jos.é Sarney
Presidente da República
Senhor Presidente.
Tenho a honra de s~bmeter à alta consideração de
Vossa Excelência o "teXio do Acofdo de Coo"pe"ração Téc- nica, Científica e_ Tecnológica entre o Governo da República Federativã do Br3sil e o Governo da República
Dominicana, ãsS:inado_em São Domingos, em 8 de fevereiro de 19_85.
2. O acoiâo tem por fim promover a .cooperação efou
a pesquisa conjunta para o desenvolvimentO de setores
específicos científicos;-técnicos e tecnológicos de maior
interesse comum. Com ess.e objetivo, as atividades a se~
rem implementadas, sob a égide do presente acordo, poderão assurriii _aS ih(ldãlidades de intercâmbio de informações e de implementação coordenada ou çonjunta de
programas efou -projetas de pesquisa científica, desenvolvimento técnico e tecnológico, com vistas à adaptação de técnicas e tecnologias a cOndições específicas, e
à aplicação dos resultados a process_os de produção.
3. Os programas e projetas de cooperação científica,
técriíca e tecnológica do ac_ordo de cooperação, deverão
ser objeto de ajustes ~mplementares e sofrer avaliação
periOdica. Fica eStabelecida uma Comissão Mista, que se
reunirá alternadamente no Brasil e na República Domiri.iCãna; em datas a serem acordadas, através de canais
dimplomáticos, pelos dois países.
4. Permito-me encarecer a V. Ex• a conveniancia de o
Governo braslldrO ratificar o presente acordo, para o
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ARTIGO IV

que será necessário autori~ação prévia do Congress(? Nacional, conforme os termoS do art. 44, inciso I, da Constituição Federal.
5. _Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de Mensagem Presidencial, para que V. Ex~. se assim
houver por bem, encaminhe o texto ·do acorçlo anexo à
aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. 8x•, Senhor Presidente., os protes_tos do meu. mais profundo respeito. --O lavo Setúbal.
·

1. O_ intercâmbio de informação científiCa, téc-nica e
tecnológica realizar-se~á êntrê ãs Partes Contratantes ou
por intermédio dos órgãos aesignado~ por cada uma das
Partes.
2. A Parte Contratante, ou _o _órgão designado, que
supiír inTOrmação dessa natureza, poderá, se considerar
conveniente, solicitar à outra Parte ou_ órgão que restrinja a difusãO de tal informação junto àl_erceii'as partes:
Selitpre que-a divulgação de iriJormaçãO for coi1siderad8.
possível ou aconselhâvel, ambas as Partes Contratantes
deverãO -acordar quanto às condições e .escopo dessa divulgação.

ACORDO DE COOPERAÇÃb tl:CN!CA
CIENTIFICA E TECNOLÓGICA ENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA
REPúBLICA DOMINICANA

ARTIGO V

·que

1. A Parte Co-ritrS:tarite
rêCebêr.eSpêCI3.listas da
outra Parte proverá o pessoal adequado necessário à eficiente fmpfementação da atívídade, projeto ou programa
relevantes.
2. O especialista visitante e o pessoã.l do país recipiente intercambiarão não apenas toda a informação técnica _r~lati_va aos métodos e práticas a sere~ empregados
- na impleffientação de distintos projetas e programa~.
mas tam"Qém os princíplõs e teorias científicas felevan~es
subjacentes.

O GoVerno da República Federativa do Brasil e
O Governo da República DoniiniCanâ, ·aoravante designados Partes COntí-atantes,
À luz de seus objetivos comuns de desenVolvimento
ec_onômiCO e social e de elevação da qualidade de vida de
seus povos.
Considerando que a COoperação cie_niífic3.,-têcDica e
tecnológica entre os dois países e que a aplicaç~Ô dos
seus resultados aos processos de produção contribuirãO
para os mútuos esTói'Ços em prol da consecução de seus
objetivOs comuns, e - --- --- =Desejosos de_desenvolver a referida cooP'éra~âo, ÂcOidam em que:

ARTIGO VI
1. As Partes Contratantes decidem estabelecer uma
Comissão- Mista, Que se reunirá alteriladãmentcb no -Brasire mi República D'orfl.inicana, em datas aco-rdadas por
canais diplomáticos, quãndo for julgado conveniente
por ambas as Partes Contratantes à luz da implementação deste Acordo e das atividades real~zad_as sob a égide dos ajustes o-peracionais complementares, a que faz
referência o ArtigO II.
2. A Comissão Mista será o foro apropriado para:
a) revisão periódica das ãreas prioritárias mencionadas no Artigo I;

ARTIGO I
I. As Partes Contratantes determinarão periodicamente as áreas em que esforços de cooperação ejou de
pesquisa conjuiltil em desenvolvimento de setores especí~
ficas científicos,- têcnícõs e feCnológicos são de maior interesse comum e os mais conducentes à consecução dos
·objetivOs deste acordo. As Partes Contratantes estabele-cerão prioridades para tal fim.
-.
- -_=
2. As Partes Contratantes- -promove-rãó atíVíàãáes
científicas, técnicas e tecnológicãs conjufitas ou cóor_denadas, nas_ áreas prioritárias estabelecidaS nos termos dO
parãgraf6 (9, ·e-colaborarão_flara a imediata aplicação
dos resultados alcançados.
-

b) formulação de programas de atividades bi ou plurianuais;
cTexame da implementação deste Acordo e de ajustes
-operacionais complementares, celebrados em conformidade com o disposto no Artigo II;
d) apresentação de recomendações a ambas as Partes
Contratantes no que diz respeito à implementaçao deste
Acordo, incluindo os programas iniciãCfõs diretamente
sob a sua égide, ou sob a de ajustes operacionais complementares.
3. A Comissão Mista serâ mantida informada do andamento de projetes e programas estabdecidos por aj.u.st,_es operacionais complementares.
__
~
4. A Corrii:ssão Mista poderá estabeiec~er grupos de
t_ra.baJho especiais, que poderão reunir-se simultaneamente c_om as sess.ões da Comíssão Mista, ou durante os
períodos entre as referidas sessões, com vistas a examihã.r os relaiórios sobre o progresso das ativldàd~ fnencio- nadas no parágrafo J9 e a revisar a-implementação de aspectos específicos deste Acordo e-u dos ajustes opeiacionais complementares ao mesmo.
5. - ·os Contatos, n() âmbito deste Acordo, entre as
Partes Contratantes, efetuados durante os intervalos das
, ses-sões da COmissão" Mista e reuniões dos grUpOs-de trabalho, s~rão realizados por intermédio de can~is diploffiãticâs, ou de órgãos ou entidades designadas por cada
uma das Partes.

ARTIGO II
L Ajustes operacionais complementares, no âmbito
deste acordo, poderão ser concluídos entre órgãOS gover~
namentais brasileiros e dominicamos, ou eilti"e enfidades
nacionais privadas, designadas por cada Parte c-ontratante, com vistas. à -implementação deSte acordo ém áreas
prioritãrias específicas. ·-_
·
---= -~
2. Os ajilsteS-Operací~riaíSCo-mplem~Titares celebrãdos
por diferentes órgãos entióad~ So_b a 6gide deste Acordo entrarão em vigor mediante illstiume-ntos dipiOniátícos.
. -,
3. Os ajustes op~racionais complementãreS a que faz
referência o yarágr-afo }9_-~pecificarão fÕntc!s financeiras
e mecart_iSI!).OS operacioi1.atS, de conforinidade com oS Õbjetivos específicos e ãs c8.riicterí~ticas__dos órgãos ou_e"ntf.:
dades envolvidos, e estabelecerão os ProcedimentoS-Concernentes aos relatórios das atividades decorrentes, a serem submetidos à Comissão Mista estabelecfda rioi'termos do Artigo VI.

e

ARTIGO !!I
A fi_m de -implementar-Os Pfopósitos deste Acordo, as
Partes Contratantes c.oncOfdam em: ·-.--a) convocar reuniõeS para o debittt: e inteicâ~biÕ dC
informações;
b_) inter~~~í~r professores, cientis~as pesquiS~-dOreS;
pentes e tecrucos {doravante designados esp~cialistas);
c) proceder à troca direta de inforrilação nos CampOs
relevantes;
_,.
·~
d) proceder à iinplementação conjunta ou coordenada de programas e/ou projetas de pesquisa científica~· de
desenvolvimento técnico e: tecnológico, para a adaptação
adequada de técnfc8.s e ti!Cri.ologia a condições relevantes
específicas, e para a aplicação dos resultados a processos
de produção; e
e) proc-eder a outras formas de cooperação exigidás
pelas circunstâncias e sobre as quais se haja acoróadO.

ARTIGOY!l

-

O financiarrierrto das vârias mod31idades_ de_ coopC:.
ração _científica, _técnica e ___tecnológica previstas neste
Acordo, bem como os termos e condições de diárias, ajudas de custos, gastos de viagem, assistência médica e _outras___ vantagens a serem asseguradas aos especialistas
mencionados no Artigo lU, b, serão estabelecidos nos
ajustes operacionais Complementares a que faz referência
o Artigo IL

-Cada Parte Contratante. concederá aos espeCialistas
designados para exercer suas funções no território da outra Parte, em decorrência dos ajustes complementares
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previstos no Artigo II, bem como aos membros de sua
família imediata:
a) visto_Ofi!ii3__1 grátis, válído pelo prazo da sua missão
no pa(s receptor;
b) ist:n~;ão de intpostos e demais gra'.:tmes para

a imobjetos de uso doméstico e pessoal, de.stinado_s-à priin-eira instalação, desde que o prazo-de permanê~cia no pais- !icCritor Seja Supt:rior a- u~ ano;
-c) idêntica iF'enção quando da reexportação dos referidos bens~
porl!l~tào -~-e

d) isenção de impos~ios quanto_a salários e vencimentos a eles pagos pela instituição remetente. No caso de
remuneração e diárias pagas- pela instituição recipiente
será aplicada a legislação do país receptor, observados os
Acordos de bitributação ev-entualmente firmados entre
as Partes.

ARTIGO IX
Ambas as_ Partes_ Contratantes isentarão de todas as
taxas e impostos tanto -ãS importações como as i:Xportações de um país a outro no tocante a bens, equipamentos e materiais necessários à implementação deste Acordo e dos ajustes operacionais complementares ao mesmo. Tais bens, equipamentos e materiais serão reexportados à Parte que os enviar, por ocasião do término dos
J?rt;>je~s e programas ~o~ quais se_ destinaram, a não ser
quando oS bens, equipamentos e materiais forem doados
~à_ Parte recipiente.

ARTIGO X
A seleção de especialistas será feita pela Parte Contratante_ çede!lte ~-deverá ser aprovada pela Parte Confratante recipiente.

ARTIGO X!
I. As Partes Contratantes, por mútuo consetimento,
poderão buscar o financiamento e a participação de organizações internacionais ou de outros países intereSsados em atividades, projetas e programas decorrentes do
presente Acordo.
2. As Partes Contratantes, por mútuo consentinien~
lo,_ poderão cooperar, diretamente ou por intermédio de
órgãos por elas designados, em terceiros países que solicitem a sua coopeiação.
-

ARTIGO XII
Este ACordo será implementado em conformidade
com a legislação e as práticas administrãtiVas de cada
uma_d~s Partes Contratantes.

ARTIGO X!l!
Cada Parte Contratante notificaria outra da plena satisf~çã_o dos requisitos exigidos em sua legislação
nacional para a aprovação do presente Acordo, o qmd
entrará em vigor na data da segunda notificação.
2. _-O presente Acordo Vigorará por um perío-do de
-cinco anos, sendo automaticamente renovável por perío~
dos iguais e sucessivos3. O presente Acoiào poderá sér denunciado por
qualquer das Partes Contratantes mediante O:ota diplo~
mática. O término do Acordo ocorrerá após seís meses a
contar da data de recebimento da nota de denúncia.
4. A denúncia do presente Acordo não afetará O an~
damento e a consecução dos ajustes operacionais com,
plem-entares firmados entre órg-ãos ejou entiâades nos
termos do _Artigo II.
Em _ testCrilunho do que, os s.ignatárjos.devidamente
autorizados_ por seus respectivos Governos assinam o
presente Acordo.
Feito em São DomingOs, 8os 8 dias-âo mês de fev6-rei·
ro de 1985, em dois originais nos idiomas portuguêS e is~
panhol, s_endo ambos os textos igualmente autênticos.
1.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra-

miro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República Dominicana: José Augusto Vega lmbert.

(Às COmisSõeS de Relações ExteriOres e de Ciência
e Tecnolojjia.)
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interesse mútuo, notadamente econômico, comercial,
cial c a cooperaçào. O Egito vem gradualmente recuperandO- a posiç-ãó de prestígio de que gozava no Oriente
ciCnüfico, tecnológicõ, técnico e cultural,
Médio e no ftmbito do Movimento Não-Alinhado com>Acordam o seguinte:
tituindo interlocutor importinte dentro das direúi:Z-esuniversalistas da açãó externa- brasileira, Do ponto de
Artigo I
(N~" 105/SS, na Câmara dos Deputados)
vista econômico-comercia[, ambos os países enfrentam
Aprova o texto do Acordo para a Criação de uma
dificuldades semelhantes para aumentarem suas exporFica institu-ída uma Comissão Mista BrasileiroComissão Mista Brasileiro-Egípicia, celebrado entre
taç-_õcs, dada a conjuntura internacional desfavorável,
o Governo da República Federatin do Brasil e o Go~
Egípcia de _Coordenação, com os objetivos de promover
sendo, pois, de toda conveniência_ a promoção do lnterverno da República do Egito, em Brasília, a 7 de
a cõoperaÇâo entre os dois P~1íses coordenar os esfor-ços
câmbio _de produtos complementares e o estab_elecimento
-re-alizados nos vários setores de interesse mútuo.
março de 1985.
de programas integrados de cooperação, no es(:iírito do
O Congresso Nacional decreta:
diúlogo Sul-Sul.
Artigo II
6. ü crescim·ento do comércio bilateral e das iniciatiArt. J<:> Fica aprovado o texto do Acordo para a
P..~ra u consecuç-ão de seus objetivos, a referida Coinisvas de coOperação técnica e ciC-ntífica verificaáo nos últiCriação de uma ComissãO Mista Brasilciro-Egípida, ce- sào Mista poderá, notadaffiente~
_
mos cinco anos _é_ indício claro do desejo de ambos os
lebrada entre o Governo da RepUblica do Brasil e o Go8) éiclínir ·zt orientaÇão a sCgU.ir para Implementar a
-GOvernoS de ampliar e dinamizar --suas relaç-ões. Em
verno da República do Egito, em Brasília, a 1 de março
cooperaç-ão
bilateral
cm
todos
os
campos;
1978. o valor do intercâmbio bilateral foi deUS$ 29,8
de 1985.
__
-b) elaborar e· submeter à aprov-aç-ão dos dois GOverinilhões, tendo aumentado para USS 254 milhões, no
Art. 2<:> &;te decreto_ legislativo entra em Vigor nanos propostas c programas de trabalho;
__ período de janeiro a novembro de 1984. A balança codata de sua publicação.
C) inCentivar oS contatos e corlhécimentos recíproco e
mercial nos é francamente favorável, posto que o Egifo é
promOver-o liltcrcãrrióiO de v(sltas e miSsões;
o 49 comprador de produtos brasileiros no Oriente MéMENSAGEM N• 295, DE 1985
d) r:_cver a aplicação dos acordos e ajustes con9Iufdos
dio, enquanto que a parcela que detém. como fornecedor_
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naentre os dois países c resolver os problemas que possam
do Brasil, não atinge 0,1%. No que tange à cooperação,
cional.
surgir
de sua aplicação;
cumpre mencionar os protocolos adicionais ao Acordo
Em conformidade com o·dispp~to no art. __ 44 jnciso I
e) identificar e propor novas formas_e riteios para prode Cooperação Técnica e Científica firinãdos, _em 1984,
da Constítuiçtlo Federal, fcllho a-honfa -de su'bmeter
moção c fortuJ~çimento da cooperação.
entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científielevada consideraç-ão de V~ Exf.S,_ aCol!lpinhUdõ de Exco e Tt."\.:nológico (CNPq) e a Empresa Brasileira de Pesposi~;Jo de Motivos do Senhor- Millistro de Estado das
quisa Agropecuária (EMBRAPA) e instituições congéArtigo III
Relaç-ões Exteriores, o texto do Acordo para Criação de
neres do Egito,
uma Comissão Mista Brasilciro-Egípida, celebra-do- erl1. A Comissão Mista reunír-se-á alternadamente no
7. O desequilíbrio persistente da balança comercial e
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o GoBrasil e no Egito, realizando pelo menos uma sessão a
a relativa limitação da pauta de exportação egípciã poverno da República do Egito, em Brasília, a 7 de março
cada dois anos, cm datas que serão acertadas por via didt:m vir a constituir entraves ao deSenvolvimento do inde 1985,
_
-~---=
plomática.
_
_
__
rerdimbio, podendo, entretanto, ser compensados por
2. 0-rcft:rido Acordo, que reflete o expressivo desen2. Poderá reun~r-se _em sessão extraordinária sempre
projetas conjun"tos dé cooperação técnica, científica, tecvolvimento do interCâmbio- econ6tiiicõ~cométdal e de
que as Partes assirii o decidirem.
riôlógica cultural.
cooperaç-ão cie!JHfica, técnica e_tecnológica entre 'o Br"asil
eu República Arabe do Egito, dotará as relações entre os
8. Nesse estágio das relaçõ~ bilatenl__is, evidenciou'::
Artigo IV
d_o~s pa~ses _de.~ecanismos de acorii.panhumentO super_l'ie para ambos os Gov.ernos a neces:~idade de contar com
v,sao e mstJtu1ra o foro adequado pura a indentificação e
· I. As delegações çiii.s Partes S"Mão chefiadas_ pelos
·instrumento- jurldico que coordenaSse e promoVesse irli_elaboração de projetas de expansão comercial e de CooCiatiV!!S de interesse ~ecíproco nos diversos campos de
~ i~!str_ss das_ !3-_~la~õe;> Ex.teri6r~s de c~da país ~u -r_or
peração cultural, técnica cientifica é teCnológica. A Co~
a(ividUdcs_.
seus representantes qualificados.
missão Mista reunir-se-á, alt~rnadamente, em Brasília e
2. __Os meiUbros. das delegações serão designados pe9. O Acordo para a Criação da Comissão MiS!a
no Cairo pelo menos a cada d~:·)is an-os, sem prejuízo de
los respectivos Governos.
Bn1sileiro-Egípcia de Coordenação dotará as rela_çôes
sua convoca~ào extr~l?rdinária, sempre Que as partes as----entre ambos os países de mecanismos de acompanhasim o decidirem.
- mente _c supervisão e instituirá o foro adequadf:? para a
_A_Uigo V
Brasília, 4 de junho de 198_5. -José Sainê.f •.
identificação e a elaboração de projetes de_ siStC:mafí_A ugendã de ca-da sesSão será determinada por via dizaçàcf c e_xparysão do fluxo comercial, bem como de proEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, DOP-11/CAI/SRC/024
plomática e a dotada_ no dia da abertura da referída sesgramas integrados de cooperação técnica, científica, tec~
800 (846) (A27), DE 27 DE MAIO DE 1985, DO
são.
nológica
e.cultural.
MINISTÉRIO DAS RcLAÇúES EXTERIORES.
10. _Prevé o Acordo que a Coniissão Mista seseúna,
Ã Sua Excelência o S_enhor--Artigo VI
alternadamente, em Brasília e no Caíra, pelO m~nos a
Jos.é Suriley,
cada
dois unos, sem prejuízo de sua convocação extsaorAs decisões e_conclusões da Comissão Mista serãOPresidente da República.
dinftria, ~empre que as partes assim o decidam. A cheTia
consigna~s _e~ relatórios ou atas finais e, conforme o
Senhor Presidente,
das delegações de cada país deverá caber aos respectivos
c-uso, cm conVêiiios, ajustes e protocolos a serem concluí~
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de V. Ex•
dos entre as Partes.
Ministros das R dações Exteriores ou a S!<US representano anexo do Acordo pura a Criaç-ãO dC uma Comissão
lel? qualificados.
·
-Mista Bra:;,ileiro-Egípcia de Co-orde-nação, assinado em
Artigo VII
11. Em_bora se trate de Acordo objetivo, que visa à
Bntsl1ia, cm 7_ de março de 1985..
c__onscçuçUo~de metas concretas, tem ele vaiar: simb6liço
O presente Acordo entrará em vigor na data da troca
2. Tendo estabelecido relações diplomáticas em ~ _ ~ncgúvel~ _cOnstituindo passo importante no fortalecidos respectivos instrumentos de ratificaç-ão,
I 924, o Brasil e o Egitó apenas iniciaram procesSo de
_:_ll)_çnto_do diálogo corn o Egito, _q.1jcis conseqUé_ncias ~
aproximação na década de 70~ Em 1972, o então Chanci:__!x_an..,cendcm o aspecto comercial e técnico e se revestem
ler egípcio, Mourad Ghaleb visifOUo Bras fi e, no à-riO SeArtigo VIII
--=-~ç substj,Lni.!Íal conteúdo político.
guinte, o então Ministro das Relações Ex.teiiáres, Em12: Tendo cm conta a necessidade de aprovação le-_
I~ A vigência do presente Acordo é de 5 (cincO) ·anoS
baixador Mario Gibson Bar?oza, visitou o Egito, tendo
e .~crá prorrogado por recondução tácita por outros
- gislativa pãr~i qUC o Acordo possa entrar cm vigor, elevo
sido assinados, na ocasião, áSAcordos Comercial de
períodos de igual duração.
à consiàá'açâo de V_~ssa E_X.celência o anexo projeto de
Cooperm;ào Técnica e Cicntílica.
-mc-n~agcm_ que o cncãminharia ao Congresso Nacional.
::-- -2.- Podcàí ~er dcnunci<ldo por quatquer das Partes. A
3. Es.tcs textos jurídio:.:os, aO-s qUaiS se junta o Acordo
denúncia
surtirá efeito 90 (noventa) dias após a data de
Cultural, ussinado .:m 1960, constitUíram a bu-sc sobre
-Aprciv-cito a oportunidade para renovar a Vossa Exce;recebimento du notificação respectiva.
qual se vinha descnvo!vendo_o relacionamentO bilateral
lt:nciu, Senh0r P.re.sidcnte, os protestos do meu profundo
-3.
P.odcrá,
igualmente, ser modificado por mútuo
que se caracterizou, atê o momento, por inidaÜVas és:
r~spdto. - Olavo Setúbal.
~onscnymento. As ~1?~ifica~õcs e.ntrarào em vigor após
parsus, situando-se aquém das potenci<llidadcs de ambos
-~m_I?ndu~
'
:l_s
peçes::>?-flas
_~ormallda_d,.cs constitucionais
os países.
de cada p urte.
·
-ACORDO PARA A CRI,\ÇÀO DE UMA
4. Em razão dos rumos tomados pela política interFeito
em
Brasília,
aos
7
d(as
do mês de março de 1985,
COMISSÃO MISTA BRASILEIROnacional nos anos 70, o Br<isil Co Egito não lograram esdois. exemplares originais, nas líriguas portuguesa,
EGIPCIA DE COORDENAÇÃO
treitar seus laços de comércio e cooperaç-ão. Os Acordos
arabt: ~__ mglcsa, sendo os três textos igualmente auténtide Camp David relegaram o Egito a uma posição de rec?s. Em caso d~ divergência de interpretaç-ão, prevaleceO Govt:rno da República Federativa do Brasil
lativo iSolamento no mundo árabe e o conduziram a uma
ra o texto cm mg[és.
_
_
_
rclw.;Uo privilegiada com os Estados Unidos; erri_detric
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: RaP Governo -du R~pÓblicu Arabe do Eglto,
mc:nto dos países em d_esenvolvimcnto. Por outro lado, o
miro Saraiva Guerreiro.
_ Coi1Scitntes dos J~ços de ainizade_e_solidariedade que Brasil, diante da crise do petróleo, buscou interisifica_r
Pelo Governo da Rt:públicõ.l Ãrabe do Egito: Mokhless
u nt:m os do is países.
suus rcluçõ(,-s cem os países árabes exportadores do proMohamed Gobba.
__ Animados do dc.'i.ejo de promover e diversificar a coodut0.
( Â.l' Coml.uÕ('.S de Relaçiks Exteriores, de Econo·
5. Há,_no entanto, interesse recíproco em aprofunPCI-açiio cm todos os campos,_reCOil.hecend-o as vantagens
mia e de __Ciéncip e· Je,·llPiogia.) .de coorde_?ar os esforços realizados nos vário-s setores de
dar o diálogo político e estimular o intercâmbio comer-

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N• 6, de 1986
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boQver por bea, !~Ubaat.a o texto do -.enctonado Protocolo ã
i.ph'Ciaçio 4o l"oder Le9:Í.slattVO.
·
oltPrOV'eito a oportunidáde para renovar
vo.u :Bxcelêncta, Senhor Pre•tdento, os protestos do
meu
. .la prar:undo ~upetto.

PROJETO DE DJ;:CRETO
LEGISLATIVO
N• 7, de 1986
(N"' 99/85, na Câmara dos
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D~putados)

· --Aprova o texto do Acordo Internacional relativo ao Serviço de· Radiodifusão
em Ondas Médias, finnado pe/(} Brasil em
/9 de dezembro de 1981, por ocasião da
Conferência Administrativa Regional de
Radiodifusão em Ondas /11édias (Região
2), realizada no Rio de Janeiro ..

IdOS

""

PE ilADIODIFUdo EH ONDAS MlmiAS
(JU::tllKo.2) RlO DE JMJEl:RO,

de -orelecomunic;:~~ções

~ses Atos P'inaia ontrario cm~ v'f9or Cl'l1 19 de .Janeiro de 1.982. -salvo qua:ndo <JÜ'e:rQntes data5. t:orem pr~vistas e111 dispo-:dçõea especificas do Acor40. das ResOluções ou das :ll:e:Con;enclaÇ5es. ac.i:ma. mencionada11.
Arqent~na(Bep\iblica), Bahamas .(Coml.:!l'lidade du)
13el1:r;e, Brirlcil (República Fede-rAtiva c.<t)), Canadá~
Chile(llepÜbliCA ~), Colômbia(.Jtepi"lblica. da) ,Costa. Rico. (J;{ef!üblica da ) , D1nama::rca (Reino da}, 'Equa~:t" (Reptiblica. do)~ Estados Unidos dll Arné:r:ica,
França {.RepÜblica Fr.,nces.tt.}, Gr.anada (RepGbl!ca
de) r G\.11~11, (RepGbU.~ cooperat-ivista da)~
-·ca; ~ico .(Esi:adOs tJJaidos; dol, Nicar&:qua·(ltop~
bl.ic::a ~) , l>aniUDi (República dol, Paraguai (:Rep(i..
biica do} r l>alseJ!: oa"kos U\einÕ &;:!•), P.%-u <Répt
blica do) • keino Unido da. c:;ri- Bretanha' o J:rl.aD&a
do Nozte, · '1'rinidlt.d e· 'J:obaqo (RcpúbU.ca de), uru9Ua.i- (1\epGbl.ica ,QrieP~l do) vonezuel.a (a.públi...
·'r-

Jallld

~:I:SS:tMOS SENHOJtES MEMBROS 00 CONGRESSO NACI:O,lf~I-

a

E.!

1 9a.t.

de,

)";.-;~·

!I

DE' xcYuvos N9 ~/DAI/136/103 (010), DE
7 DE Jmm0 DE 1 !JS,f,,. DO SENHOR HINlS'l'RO 0:6 ES'l'ADO
DAS au:LA.c0ES EXTERIORES.
A .!lua Excel.êncioa. o senhor

fi:nu_r•• oa presento& Atos J"inais, os Delciga-

dOa dos Membros ~ União ~J_lt:CniiiC::lOnal de 'l'e:leOOlllunicaçõcni. decl.a:raraa
::: ~ em ~ de .inobse:rvincJ.a ~ ~ ou mAis dililposiçães do Acordo '•
ResoluçaEta, por wa Memb~ ~a União ou por qUb.lquer outro pa_Is cU-'
_7:jãs con&iC.iJ11aÇÕes hajaa sidO inclu!da$ n~ Pl.eno, nenhtlJII outro mew..bro ••

tari obi:igllcfc)' • observar tal ou t.rtia dtspooiçõea: cm suAs relações coa., .Heabro ou o pais , -. c;tue•táo·.
União acim!ll mend.o!iados_-fii::~ esteS Atos-Finais, ent nome de suas 11!!_
tor.id~de.a: competenteli respectivas. e111. um só exemplar redigido
nas
- · llnqua-s úiglesa, esiiárlhola ~o. francesa. cendo quo em casq d.e de~J:acor
do o te::x:to francês prcváJ~ce. E:st.e exempl.rtr fica.;.,ã,'l!epos.ttado nop arquiv~JJ da_ União; o_ secietãriO-Gero~.l envi,ari. CÕ)ilia ~~.utenticad!ll ã cada
um dos Membros da Regiiio 2~

RlCAiti>o SÃIDMAN

AR'l'RI.lR CEZAR DE ARAUJO I'l'l.JASSU'

NORBEiU'O -8. SoNETTX

LOURENÇO NASSIS. CHEHAB

MeALj.A
Pelo Canadá;

Rl.o
do

C0al]%'e.Cso Nacional .. Cornpreend~m o ]!.cQrdo Regional nol.~t_ivo
ao se~iço de RÁd!Qdifueão ent Onct.~ Néa:Las da 'Região 2,11JUs
uBa 1111CXOIII o o Protocolo Final., bem como aa Resoluções ae
ll9 1 a G e ac ReCOhlenda<;ões Cl.e n9- 1 a 3, que
rosul tartltn
.,._. negociações da citada Cohfe:r:ônci.a.

medidas

~

ra a wtelhor u._tili:r;açãO da faixa de freqQência atribQ!da

."O

ltEruhT C. GIBSON

GILLES COUR'l'EMANCHE
EDWAlU> DUCHA.RME'

Por JJ•liz:•r

Pel~ República do Chile~

P.R..A~

MARCELO H0NEZ R.

GERS0H ECHAVARRIA M._
P'OIA'ON

Pela RepÜbliea ila ColÔIIbJ,a;
OltiANDO GALLO SuA!tB:t
GnQEJrib RODIUCDE~ !lARA'l'O

hlo Hix!c:o,

ALn:eoo DBLGADO

JARALIU..O

PLMARCO ELtAs BARltUA-oi.IVAR2S

JOSf: Ht»>BERTT
OS~T.OO

Jose
Pela

l>UL-l'D() SXERM

RODRIGUf!Z: CMJBNA

GENALDO ·CSS~
Ro~ll.ca

c.

da COSta.

~~;

Radiodifusão em 01\das· Médiat: em todos os pa!ses
das Al!tÕricas.

HJ:GTJE!,. A. J,.E0N S.

X.u:tZ G. LACAYO

Pelo Reino d& llinamarcat

Pela República do .P..,nan4:

4.

E.A. SONDE:RGAAlW

Ge~iç:o de

Conaid.erando a natureza doa citados

Atot:,

JORG_E

~'l';r&TA

L.l't.~\'0

CARDCW.S

fu.·~11e neco..iritl aua. ratificaç~ Pelo ~9:t'Ga11o Nacional •
... .._. condiçõea, Cnc"Pinho o ~x.a projeto de 'Mensagem ao

Pela il:cpiiblic<f d'o Equador:

Pela .República do I"a.l:'.aguti!;

MARCELO LASSO GUERRA

S.II.BIN-0 ERNf'.sTO MONTJ\NARO

CcJDgre•so Racional- para _qtt• Vo.A EXCelência, H

JOS~ VIV.'>NCO l>.ll::rAS

assill.

do

Pela República F'ed.erativ.s
Brasil:

~Ci~

'renho a horu:a de: elevar à considerr~ão de
VOssa Exeelêneia o& .r..toa Finais da conferência AdministraUva Re9'!011-al de RAdiodifusão em Ondas Médi•:a
{RegiãO-m~
:roa.U:z:ada no imbit.o da Oniio- :rn-~rnàci.Ol'llal de Telecomuri:i.ca
çôes (U:r'r) , da qual o Bulllil é membio~
Os referidos Atos foram assi.nãdos no
o1,u~ei:ro, a 19 'lSe dezemb:r:o de 1981," ~·ad referendum"

1911.

Pttla RepUblica Argentina

JOI!.GE TABOADA

senhor Presidente,

%s•ea .in.st:r:umentoa eatabcleoem

~4il).~

Ao

J'OAN A. AU'l'ELL:t

Joio Baptista de OJ tvolra Ff'JUeit"t:do,
Presidente ~ República.

3.

0

Rio ao J4neiro~ 19 d.e <'le~embro de

oão vgueiri

Enosrao

2:.
48

aJ;:IQ.ixo relacion.'ldos~- reprcsetlt~doa -nn Conferência

. . Recó.endOII.Çõaa.

De. confondd.ade com o disposto no a:rt-L9o- .c"4.,
1Dciao r., da coas:tituiç:io l'edcra:f,.. tenho
-bonia de ·~ter
I alta apreciação de vosãu EXC:elênCi.U, 4Cciupanhadoa de E:x:PO
atção de Motivos do sem:Q.O~Mínbtm &. Eat:adÕ das Relações
tetrio.--:e-.. os textos doiJ Ato11 finais da Conferineh. Adtninbtr.!tf,va Regional do R&diod1fu11io l!llll Ondas Médias_ (Regiio )J r as
•!nadoS no :Rio de J.ane1ro. a 19 de dezembro de l.9BI. os qua.i-;
COII{lteenclea o Acordo Regional Itelattvo·ao serv1ç9 dtl lt!t.<U.od!,
fa-io m~; Onda• Médias da Região 2.seus trCs AnexOs e o Pl:'Õto
colo Final. • boi Ua:L!I. aa Resoluçõe~ de n91 l ·a· 6 a aa Rtl~
IIIU'idações do ili;ls i. a 3.
-

junllO

1!1181

delc9~dos don Membros da OPiilo Xntar6ac10n111l

de ~Melro, 1981._ convocada eift vi~ude do disposto rul Conve:nçio Intei:.
nacional Cle 'l'elaco~unieaçõaa . (Mil.aga-'l'o:r:~emolinoa, 1973) 1 4clotar;m os
i"to. F.iDai~ .dect.a Conferência que incllW;. o Aoo:r:do, !la ResoluçÕes

MENSAGEM

de

O.

Adll!.i~ill'tra.tiVa. Re(J:~onal da: bClioc!ifua.ão eJa Ondt~s Miid:ías {Re;ti""o 2~Rio

Nt 184, DE 1984

ea 12

PlHAIIt

CONFER!NCIA. -.JI.I»>IH!S'l'RA'l'IVA REGIONAL

O Congresso Nacional decreta: ,
_ _
.
Art._ l'i' Fica aprovado_o texto do Acordo Internacional relativo ao Serviço de Radiodifusã_Q_em_ Qndas
Médias, Jirmãdo. pelo Brasil em 19 de dezembro de 1981,
por _oca.síão da Conferência AdminiStrativa R!:gional de
Radiodtfusãó em Ondas Médias (Re%ião 2), realizada no
Rio de Janeiro.
Art. 29 O Governo brasileiro, n3. execução do Acordo previsto no artigo :interior, deverá observar o Protocolo Final, as Resoluções de n'i's I a ~6, bem como as Recomendações de n'i's 1 a 3, aprovadas pela Confeiêricia
Administrativa Regional de Radiodifusão, realizada no
Rio de Janeiro.
Art. 3_9 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação,

BraaUia~

- Ramiro Saraiva Guerreiro

mÁ~Io po CQNGR!;SSO NACIONAL (Seção II)
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Palo ~j.no do~ Palses Baixos:
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~~ o·.~~i CObstilti~_ :rn_ternaciopa~.

de

RadioCOlbunic~õe.,

Convenção: _A-_ Convenção Internacional de 'J'el._ecoauniuções 1
KILSON A. LA l'OLLE'l'TE

J .H. CIJNTJE

HII.X,'IAM H. JABN

;A,R. VISSER

Pe.la República Francclsa1

Pela República do Perú:

J!e9ulataento d~ ~ta<l:lQCOJII:lll:).ic;açÕIU: O RegÜl~t.o de Radiocomuni-cações

que COJllpleMn~!-- as ~•po•~9õU_ da conVenção;
RÓg_ião'2:"A zoM geQ9:tâfiCa~dêfin1dâ-no-n9-394

&

Re9ul-.entO deRA-

diocOIIlunieaçõea, Genebra, 1979;
DAN:tEL ~ MAXo.AR:N
FONTEYNE JACQUES

Q, Registro

:rnt~cional

Registro

ADOLFO .MOMOSAJU CÕNGORA

Acordo; O presep.t_e .in_a:trusento a seus anexos;

BOWLE'l"l'-MAR'l'IN IÍATRICK

de l':reqtlênciaa;

Pl:ano: O P]Ano e seus_· apêndices, que consti.tua o Anexo 1 ao Acordo,
'"o
~
boa CQR10 •• .;KUficações ao Plano qtt.a reaul.tea da apli
OAçio do artigo 4 do Acordo;
-

Pólo Reiilo- Unido da GalBretanha e :trlanda do Jtorte z

Pela República de GrMa!!az

Hes~re1

OSCAR RAMOS HON'l'OYA

Membro Contrata!'i.te:_tc?do Halbro da~
ou a ele ao::'larido;

P,R.,A. FUL'l'OH
A.R. CAMEROlf

e _

:-CIUe

bajã aprovado

o~

A&linhtraçio:_!.94o s~iço o~ departa.ento ~naJICintal responsável
pelo CWipriaento dae obrigaçõee derivadas da COn~nção
o do ~ulamento de R.a_4_i_o~C!C_Ões,

Pela RepÚblica COOperativista

Pela Jtepública de Trinid.ad

da Guiana:

Tobagoz

RONALDO E. CASE

LEO V. McNEX,LL

COnsiqna.cão cc;mfo111!e o Acordo: toda eons'jgo~_i9-de freqttência inscrita no Plano;

Pela Jamaicaz

Pela Répública da Vene:t:uela 1

PH.ILIP O. CP.OSS

Hl::C'l'OR MIGUÊI. PALMA NONEZ

Interferência Obiet.ável: --~.,a ihterferin,c:l,_~ ~~sionada por u. sinal_ que
·
excede a int~s1dade mixima de carapo adlrlss!vel dentro'
Cio contorno protegido, de c:onfor.idade coa os valores
d~terminados s.e~o as cUoposições do Anexo •2;

Estaciio: estação de_ radiodifusãO •
S.Y. HOHAMED

ROY R.Hill1ES

Pela República Oriental do tJrugua1z
BLAS DENIS

Interfer~ncia

ROSENbo JERNJ.NDEZ

JUAN ZAVAN'l"l'IERRO

onaas aidi.ass

Prejudicial: ;rnte:ç;C'er__incia que c:omp~o:raete o funciOa;rílie!!·
to do UJI. serviço de rll.dionavegação ou de . outros seiviçoa .
de segurança, ou que degrada gravemente, interrompe re-

petiCI~ente ou impede o funcionamento Cl.e um aerviço
de
- radiocomut~.icação' executado de- acordo coa ~O Regulamento
de Rad.:l.oco!llun:tºcacõeS.

Respeitando em toéla sua ple:nitu~e o direito __ s,oberano
cada pais c:1c X"equlruncnta~ o serviço de radiodifusão elll- O~aas:médias t'lentro de seu território e de conclui:r:r se for o caso, acorde~~
especiais com os pa:l:ses ogue conside:r.; conveniente, sem preju!zo para outra..15 Administrações;
,
Com o fila àit facilitar ali relações, a-comprecinS-ão--mtitua e
a cooperação em roãü;ria de radiodifusãO em ondãs médias entre
Membros da Re9ião 2,- -

~
Faixa

·com o objct.ivo de meihorar a utilização do. faixa 4_11
freqO.ência$· .atriJ:l:u!aa ao ser;viço ae radiodifusão e111 ondas médias e de
u~~:egurar assim, em todos os pa!t!H~ts, um serviço de radiodifu~~:ão sa:..t.isfatório;

Reconhecenào quo a proteç.ii:o dos serviços mutuamente aceitos
constitui um dos objetivos principais de todos os palses, procu-rando,
para isso, obter~uma melhor coordenação e as~e~rar
eaÍpre"qo:_Cie- in!.talações maiS -efiCfeiitea;

-o

delegados Cios Ml!lllbl:'os da União InternaCional de 'l'elecomu
ni~ções abaixo r•úaCionado., 3:-eunidos no R.i0-t15. J;neirõ~ P
ferCnc1a Administ:r:at_iva Reqional, convocaCia em virtude elo :O::Usposto na
convenção Int8r,nacioPal de TeleComurliCações (M.álagã:..TorreJ~CÜnos 1973),
adotaram, sob reseev& de aprovação -pelas autod.dadCs competentes de
se~s respectivos pa!.sea, a11 disposiçÕ•s s;e9uint<ii.-,rolativas ao serviÇo ae raCiiodifusão na Re9i.ão 2 na faixa. do ondas médias( 535 a 1605
Os

-wua

KHz);

ARTIÇQ

D&FIN;J:dSE!S

Para os efeitos deste. Aco:r:Cio se ontenderi por:
união:

-- - -

do _ACQr(Jo

Os Membros COntratante• adotAll para suas esta-

ções na Regiio 2, na faix:a de freqQêneias objeto deste Acordo,
caract.m::Ist:I.Cas·e noraa.s tiic=ic.s especificã.daa no Plano.

.r-

3. 2
o.- Mol.bros eontr-.t.nteã- não poderãO por em' •
viç-o consignações cOnfOrao o ~rdo~ liOdiÚ~ar caracter-lsti~s
nicas das e•taçõea- espec.ificadaa no- PlanO, introduzir novas consigna-

t.iE

ções no Plano ou por em serviço novas estaçl3~a, sll.lvo nu
- previstas nos Art.igos ' e 5 deste Acordo;

condiçõe,s

3.3
Os Membros COntr~tant.e• se CODprometem de. coma
acordo e dentro do poss!Yel a estudar s a por em prática as medidas na
ce~sãrtas pZ1ra 8';",_tarrel!lu~i;- qUalquer- interferência prejudi-cial ;;u
- ?bjetáv~l
possa resuÚ.llt~da aplicaçiio d~Ãc:orc5o.
--

q;,e:

Eu.

4.1
Quando \UII Membro contratante PretenCio introduzir
uaa roodifiea.c;ão ao Plano,-cu seja;
-·Modificar 41-s caraCterlsticas do uiaa cons.ignaçiio do freqt1ência êlo uaa

I

A t;Jnião .:X,!lt.ef~açi~a:~:. ~el-:-_'!'~~;;lt~QOIIIullicaç:ões 1

Soerotãrio-Go:ral: O_ secreti:rio-Ge:ral &

co;

F:r:eqQQncias

ilt'l'IGO 3
Exec.uçio
3.1

Reconhecendo que todos os pa!ses téa os meSJ'DOS d,irqi tos o.
que COI!'I a aplicação dO presente ÃcordÕ- hãO de sersãus!éitaá, na
aedio::'la do posslvel, as necessidades de cada Ulll e, - partiéular,aa
dos palses em desenvolvimento;

de

2 .l
As di•posiçõas ao AeorCI.o serão aplicadas
faixa de f'reqO.ências comp'reendid.as entre 535 e 1.605 ltBz, atribulda
ao serviço de radiodifusão conforme c artigo 8 do RegulMtento de RadiocçmunicaçõeB- (Gellebri~ Ts79) ~-

União1

lm,; A Junta Inte:rnaCJ.onal. de Registro da F:reçftlinciu;

·":staçãO~ estejll cU niO eia serviÇo, 'que u9ur~ no Plano;
-.Introduzir no Plano uma nova consig~~ção de fre~~ciaJ
-?Dr ea serviç_o uaa nova estação, ou
-Ã'nular uma consignação -de· fri:laéDcia' de uma estaÇ:io,
deverá .. aplicar o segui,te proced.iJiento. Gtea de ,qualquer .notifiéaçãó nos ter.os do Arti!JO 12 do Reg:ul.aaento de! RB.dioc:oauni,caçõe~~ (YU
Arti90 5 dço Acordo) •
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4.2
uma consiqnas:éo;. dé

_

-""'~il'if?_~e.-~

ACordo

Maio·cte 1986
for~

ConsÚiei-tu!la;

af'~tad,a';

desfllvoravelmcnte, nos

t~rmo;>s dp item 4.: .1~;- estudara,- ~rJent<!:me"nt~~ a modifica~4o protx'f;-

~a. _c-a-:_o a _mo.~~ficaçao. pz:-etcndid;:, :;eja c:onsÚlcrad~~; acr;it.ivel, a i!ldmi

nistração eomunicllr5. cOm a deyiela 'rapidez~ s~u ~cordo i'.~intercs:sad~,

4.2.1 ~
~o~a ac;lrp:pist.raÇão gÚe pretenda -modificar as C!_
racte:r:.sticas de uma consit;Jnaçao elo Plano~ introduzir uma nova consiSf.
nlação ou por em J>erviçõ uina 'novfi __ esta'i'~O · dcv~ã. 'Solicitai o 8:i::Oido de
toda .administraç4o que tenha uma consignl!IÇio coníorme o Acordo,
mesmo cana~ oU elll canais adjacentes. c::om separação de atii 30 KHz, que
seja con~;iderada afet11.da desvaforavelrnente, nos termos do_ item 4.2.10
de.11te Artigo.
- -.
'
4-Z~2
'roda administração que--pretenda ·modificar ·as ca
:racteri.sticas ~e \laia eons:i-gnaçãci- do :Pla;no, iqtroduzi~ uma nova consi~
nação óu por eril !ierViçõ uma nova -es-tação,· ~enviará à IFRB a in:t'ormação
mencionada no Anfexo 3 deste Acordo. Essa informação -só dev"t:rii. 'ser cnvi.ACia dentro dos 3 anos ahteriores- :;. data prevista para a implementação de tal mOCUficaçãO _oU da colocaÇão· eiil serViçO d.il estação corres dente à nova conlli.gnaçio. A la.ainfrlistração -poC(erã, simultaneamente, so
lic.1ta.r o acor~o d:-s admi,nist:i:'ações cujaS· êõn's1gnaÇões conforme o A:
oordo considere ~uo possam ser desfavoravelmente _af~~adas, ·enviando
\111111 cópia da conespondêrlcia i IFRB.

4.2.3

Nos casos não especi!icaaos no item 4.2.14,

o

com o objetivo de b~sca:p; p acorc:lo preViS:to no item 4.2.1, a aõmin.is-

traçãO- iÍ'llfOrin.Uã, _ao'-mesnto ;te,;;po, _à -il'RB: -o ,.;o~- óo~ts- adMittlStrdções_das
qua{:s deva obter o acordç.__o_g d;;u; que já estCja tentanao obtê-lo.
4.:!,-4
CASo l,ll!lil admini.r;tração não envie todas as in!O!,
aações -espedi.ficadas no Anexo 3 deste AcorC~? ã. IFRB, imediatamente e
por téle'iJrama, aquela Junta. so_llcitar~ da administração o··_rornEicimen
t.o, mais rápido possivol,_da inforl!lliÇâo ç.mit~do!!,..
~.2.5

A, IFRB, aepois de a.ssegurar-.se de que a infà'rliá"":

ção soli.ci.tada no Anexo l deste Acordo foi fornec:ida, detert~~ina:ç-i,tão
logo poss!vel, utilizando o· Anexo 2 deste Acordo~ as .adJnini_st;;aç5es cujas consignaçÕiil$ de freqOi;'Dci.!l-Con!orme _o Acol:'do r;;er.io consideradõ:ls
desfavoravelmente afe~aa~:B, se9-undo o esf:.abeleci1.o -n~ i~i~ 4~2,10, r!!
-.etendo, o quanto llntes, os resultados de seus cilculos .ii ll&tlinistraçiio que pretcndç modificar o Plano. Simuitanealllente, a IFRB p~ibliC'll'i'.i
uma seção espE:c:iãl de su-. CUCu.lar semanal a 1nfc_>n;ação que lhe h,!
ja sido enviada à.o. o.cordo:cOD. o previsto nos itenr;; 4.2.2. e 4.2.3,bem
eo110 a lista das adlllinist:Fãções atet~~as.
4.2.6
A IFRB f!DViará \UII _t,oleg'rama as administrações que
figurem na seção especial._ d1!1 sua ci.rct;Llar .S!"'manal, comunicanao-lhes li
publicaÇão desta i.n:formação, e re~eteri o resul-tado de Seus cálculos.
4.2.7
Qualq11er ~~;dmin:l,stração que slll: consi<lere c_om o direito de figurar na lista das a~inistraçõeS cuja& consignaÇões confq_
me o Acordo seja!\ consideradas afetadas desfavonvelmente, dB conforMidade com iten.. 4.2.10, poaeri, dentro de 60 diu Contados a partir da
d~ta da publi_cação, solicitu à IFRB sUa. .in.Clu5ã0 em tal listli.1Jma eõp:ia· dll. solicitaçiiõ deverá ser enviada i. adm.inistração-que· pretende m~
dif:ic:ar o Plllllo, juntamente com as- i-a:tões de ord~ técnica pertinente1r;,

.(.2.8

A IFRB determin~~;ri também:
-o efeito da 1110dificaÇão pre'fendida'- nas lllOdifica-çõeS PenãehtoiS, di1a não- illcluldu nO" Plano;_ e
-o efeito .:tãs 1110dÜ.i.~~Õei'J~ pe'nàe:Dtes nll modifiCdçio pretendida.

Para esse efeito, a IFRB ~emente levará ~ _cÕnsideração aquelas :mod.!
ficaçêies pendentaos que hajam sido por ela recebidas com wna anteceifih,
cia máxima de 180 dias da data elo reeebilllento da moclificllção sob consi.deraçiio. A IFRJr envi~~;ri os resultados de seus cilculoS: ã& administraçõe:s interessadas.

Além do llcordo mencionado ,no item 4.2.1, a admi-4.2.9
nistraçio que pl:-litende uma IDOdificaçãC> -deVerã buscar o acordo elas administrações. cujas modificações, jã_rf!cebidas pela IFRB e ainda pen dentes:, sejam consideradõ!i.s afeta~as dt~sfavorllvelrnente, nos termolil do
itea -4.2.10, d~:ade que niio estej.am pende;tes há )U.ais de 180 dias·
da
4ata do recebimento, pela Ú·RB, da modificaç_io pú::t.eni!lclll, segundo o
d.ispo~to no item 4.2.8.
-4 .2.l0
Considerar-'se-á afetllda desfaVorllvelmente ~d'
consi9nação confcr!lle o- A~ç.rdo ciuãnd.O cS'iCJ,tiCls efet.ivadÕiõl cõm base
no Anexo 2 determinem que!! uma interfe:tência objetáve:l ocQ~erá coi!D
resultado da propostll ele ruodÚ::iCaÇio &) P~ano.
~. 2 .ll

Ao receber a aeçiiO espeoci~~;l-" dk_ ci:i:-culax: seman~~;l
da XFRB, referida no item -4.2.5~- a aWninistraç.io~ cu:fas cõnsi~n~~;ções

.tnfO.l:lllaildO, também, à IFRB.

1.2.12
se~ uma· o!l:dm.intstração lista.da na :sação-- espêCiltl da
- I:J.rcular---:~~a.nal dã If'RB collsideJ:ar. quC -o p;J:"ojeto de modificação não
ii, act!itãvE>l, Ccmtunicar.i aÇ ~~aa ~a~-e:S Õ. olidmini.atrllç.io que busca , o
~CQ):'do, _~entro de 60_ dias CQntade>s'd_a data da publicação da cirCUlllr
fi.7JDa~al ~~r~ine_nte~ Ela ~pode~ã, também, forn~ce;-_ quai~ in.Íormll.çÕes
-~u sugestoes que consi.dere Úteis para chegllr_ a wn.it solUção -s~tisfat.S
:t"ia. A _administração Que buScll o acordo e!.lf'orça-se-ã parll lld.upt:n:t sua;
neeessida~s, -~~ medic:la do posdvel, levando elll consideração as ol:..:set:
vações qUe t.enh.il recebido.
-

~.2.1~
_ ~?--- observãções das administrações, sObre a informaç5.o publicada do a~rao com o disposto no item 4.2.5 serão remeti admihi.s.tração que pretendo a modificaç.io~--- diretamente ou at.ra- ~'V'és dll. IF.RB •• ~ QUalq_uor caso a II'RB dever5. ser informadll..
das

-~

a

.

-4 · 2.14

-

Não __ será _exigiofo, _o ll.cor.do mencion"ãdo no item .i:i.l

PO!I.ra a ·moa:l.ficação prO'posta nlls caracteristicas de uma consignação cm

forme o Ao?rdo sempre que nãO_ acarrete _um awnento, em quafQuer d.ire-ção, da ~:ênci~ radia~a; efet_iva ~parente com rebção a um monopolo ver
_ti.clll. -~~'~o, e_ nos _casos d~2!!:1-W-~n_ç_a_ de localização da e~tação, aesae' q;
~Stll muda.nça esteja limitada ll_3km ou_ a S\ da distância ao ponto
.ma.is
próximo da fronte_ira com o pllls' vi:~;inho, até Um limite máximo_ de lOkm.
O dés;locolU!Iento _ref~re-.se a ~?-~~lizaç.io inscrita_ inic:b.lmente_ no Plano
ou oa. inscrita posteriormente COIDO resultlldo a"ã: ltplicação das disposiç-Ões
do :tetlQ 4.2.1. Em nl:!~wn c~so o .deslocll.lllento deverá resultar nll supcrp2_
siçao do contorno de Onda s'dpérf'iC'ial, proibic:la segundo o item 4.10.4.2
do Anexo 2 do Aco-rdo. Não obstllnte, não se necessi.ta Ullla proteção sup~
ri.or à _jS. aceita antes do desloclllllonto proposto.
Se a- IFRB comprovar que :Eor~m cumpridas as re'reridas concUçÕ<es, inScrevera-a moàifiCllção proposta no Plano e publicari li informaç:!ío pertinente em- uma seÇão especial de sUa circulllr semanal.__ .rJ,_ .o.dminbtração .gue --t>i"ojete· wa.i modifiC4ç.ão deste tipo no
plano
poderá e-ntão, levar a cllbo õ ·seu piojeto-~ sob reserva da aplicaç.ão das
düo'poSições do Artigo 5 do Acordo.

4.2.15
Trinta di.as ante:;$ da data -~imite, prevista
no
item 4.2.16 parll a Comunicação das:: ~bservllçÕes, ll. IFRB enviarã um tele
grama às admi-~istrllçÕes listadas::- na seção especilll d~ sua circular se;ll

nal que ainda. n~o- tenham fo:rmul~do observações, chamandowlhas: a
pl!rll o prazo estipulado ,pllra este efeito.

atcn_ç~

4.2.16
COnsielerar-.s~-á gue tenha elll!do seu acordo a adminis;tl:ação -"-que, re_~~bendÕ __ ou nãci a :s~liêi:tação mencionada no item_ 4.2-.2.
do;l~e de apresentãr sua; observaçõ~s ;;, administração gue pretend-e a modificação ou

a

IFRB, dentro de 60 dills contados a partir da data de pusemanal ie.fer:(daD.o iteiil -4..2.~.

bUç~~g__da_-circular

4.2-:;i•r:---

se, ã.o buS'Cai_Uro_ãCõi:do, uma administração intro-

'd:uz em sua. ~r-oposta alterações ·que liC:arietem Um awneil.to~ em ·qulllque::: di
reção, "ãa --Pbt;êricia, rad1.at1ã- 'etetT\r~ aparente- com- relação- ·a um monciPolo~
_ vertical curto, em rala~São a SUa proposta in'ieial, aplicar-se-& de novo
o d.isposto no item 4.2.1- e Õ--procedill\entO _OO:r:r:eSpondente.
4.2.18
- Ex:pirado=-CI prazo lll'l!-dido, no iten. 4.2.16, sem que
haja recebido observaçõett ou_ tendo chegado .a- llJ!l .aeordo _eom as administrações 'qlle a• tenham apresentlldo, a administração que propÕIJ a- moa!f:[,
caÇão- int"o-rma:t"ã à IFRB as f::ar~~;cteristicas definitivas da consignaçi\o ;s
sii!I Como os nomes dar;; aé!ministraçõês com liS qna1s tenhll feito acordo. 4.2.üf
HaVendo chegado a Ul!l acordo com c:1lda wua das adJDi_nistraç?es 1nti2:J:eSslldas, ·a- consignaÇãO sC:ril -insC-ri.ta no Pllino cOm a
mesma ~::ondição qUe .se reconhece a uma consign~tçiío conforme o Acordo. A
li'RB Pubuciiâ em wna seçio espEieiolli de su~it d'ircular semana.l as informações rece&ii.'fâs em VJ.rtiide--'----do item. 4,2.18- e indicará os n·omes -r!!u admin.t.s.trações e~- -as quais se tenha apl icaClo com êxito as c11sposiçÕe5 do
presente artigo,
4..;2-.20..
No çaso de. as_ lltll!tini~trações interassad~~;s nãO
chegllrem a um llcordo, a l'FRB efetuará ~studos -~e. eventualmente, lhe
sejaiil solici.tados, fornecendo is administrações seus res';lltado.s
e
submetendo liS rec_omenela'çõ_e-s: quo_.Cons;;dere a.Pr~priad'!ls·pa~a a solução
do problema.
4. 2:21.

Dura~tc·

a aplicação- dO- procedilne!lnlo para a mo-

dificação _dQ_Plano__ o_~_~~;nte:!l de inicHi.-lo, qulllquez:: á~i_!listr~_yi_~ pod~
ri solic.i~ ass;s~Qgç_,i.ll.. ~C9n1~a da·~~ .. e!_E_':ci~lmente ·~ara. o~tcr _o
acordo de outrã--adminiSt.ração.

-·;

Maio del986

4.2.22
QUarldo wu. proposta de JIIOdifii::ação aO PbnO-in;..
teressar a Wll pp!s em desenvolvimento·;-- as adm:l~i.strações. farão- ·torlo -o
poss!vel pari!t encontrarea uma solução adequada para assequra:r o c!E:Genvolvilllent.o econômico dO' sisteJM de radiodi.fusão c.'lesse pais~ leve"ndo 'em
conr;i.deração 08 principiou enunciados ~r a e:J.tc efeito no· P%-eâmbul.o de,!
te ACOrdo.

4.3

Pro~dilaento

espécial para

~difiCll.r

o Plano

todas
as possibili"dade:; técnicas para alcdflÇU o ·acordo .ruenciomu:So no itetll .-.
2.1, aplicando o proce<U.JIIento previsto nos itens.4.2.2 a 4.2.21,
não
tendo conseguido J.nscrover sua *>difieaçio no Planõ:,. pOdctri pedir
IFJtB que aplique as Msposiçõea do presente procedimento especial.
4.3.1.

Omt aclministraçii:o, depois de ter esgotado

4 .3.2
A aplicaçio ae.te procec!imentO' ••pecial pcideri
•er solicitada pela3 &drRinictraçõea, ~rticular-.ente a~õs par:ses C1l'l
desenvolviment,o, para atender i nece=aidad~ de se dar waa cotlsi.deraçio
especial às novas estaçõeS cie ràdiodifuaiio em zonac para ns-qiiaia representam o primeiro serviço ou, evontual.lluffitO, o segundo.
4"3.3
A IFlU3 exaainará a pl:-oposta <le »o4j,f1caçã0
ão
Plano a f.illl. 4e deterlll.inar as prob.D.bj,lj,dedes de interferência objct.ivel _
nos .canais da faixa. Se sua~ conclusõeS for"em -deSfavod.veis; a

IFRB

selecj,onará o canal que Oferecer a melhor 11olução, -!iidlC:ando-o A admiaOao ãs a&linistrações cujas
consignações corifo-rru8 O Aao-iãO pode iãO vir -ã' sei 4esfaVoraVell'llente af~
.tao:tas.
ni:~~t.raçio que prOpôs a ni04ific-ação, assim

4.3.4
Para garantir a inteqrida<le dos critê:.;:ios t~i
cos nos qual$ .zut base.ía o Plano, a IFRB forMulará recomendações ã ac:lministração_ quli!:propós a 1110ciificação, com vistll a r~du.:r.i~"ou eliminar
a interferência objati.veí. Elll qualquer- caso_1 esta~ recomeli.d4çÕe:ç dev~
rãO conter -as seguintes sOluçõêls técnicas:- roo4ificação ·ae uma coru,. ... ,;;~,..ão'-iil&crita no PÍ!!;
no em nome da administração' Proponente e que não
tenha 'sido, ainda, posta em serviç_o;
-

4.3.5

a utilização de antenas diret.i-vas, a reduçãO- dn
potência ou a mudança do local do tr_ansmis.sor·.

A administração que pretende a modificação. ao Pl~

no deverá fazer todo o .;posslvel para eliminar ou re<:'lu:r::t.r ao ml.nimo _q'ua!,

......

quer interferência objetãvel, udota.n4o a

s:o~u_ção

técnica sugeriaa pell:i

No -caso de uma administração,- cujas-- Consignações
4.3.6
confo=e o Acordo possam vir a ser afetadas desfavoravelmente, consid~
rar l!Ceitivol a interferência causada a estas _conúgnações, como resultado c:1a solução técnica reciom_enáa.d_a_ pClã IF:RB, dGVial:-i informar i J'Untll
dent.ro de 60 dias. Em caso -contrário e dentro do mesmo prazo
poderá
também propor alterações às recOlllendit.çõe:S da i'FRB, sem causar um eftdto significativo na consignação PrOposta. ConSi4erando aceitáVeis
alterações, a IFi!B reformulal:-5. su-as reccmendãções· -e -as-cOMuniCará
aaministrl!Ção tine pretende introdu:r:ii a consignaÇão nO PlanO.
4.3.7
~
Se a Solução têcnica, em sua forloa final,
tal
como tenha sido adot~da pela adm.inistração qUe prõ;Põs a modificaç~o ,
est.ã dC. ac.ordo com a ma~gem de interferência adiciotial pern\itida
item 4.7.5 do Anexo 2, a rnocUficação Pr-oposta sel-â inscr.i,ta no Plano ,
a pedido da administração interessada. A IFRB- Cleverã publicar
-esta
informaçiio-::em.-u:ma ~e-ção e.speciãl de -sua ci.rcull\r semanal.
4.3._8

____Orna nota no _l'lano indicari, pllira os -efeitos

dos

exames dos projetes de modificação qUe po4erã0 Ser apresentados posterio:cmente, que os cálculos pertinentes serão efetUados com--relação ao_
valor inicial da intensj,da4e de campo utilizável 44s oUtras consignações, .no niesmo- canil.+.", sem levar em cont-a a conalgnação em· guciftãO.

...

~5o

de Controvérsias

Se,. depois. da aplj,cação do

proCedi:tn~nto

cOnsicffiacõ~s i~sCritas

;;o

Plano ainda nãO

~erviCo.

4.6.1
As consi'iJDI:lÇÕes que figuralll no Plano, assim como
aqu~las nole introduzl:das oomo resultado da aplicação deste Arti 9 o
e
que, em aMbo:! os casos, :n~o _tenham sido colocadas ea serviÇo dentro elo
prazo de 4 OIUIOS a ~rtir c:la data de sua incl_usão no Plano, serão objeto de consultas por part_e_ 4a IFRB A acllainistraç.ão_~nteressada, para saber se êsta desej& anular tâi.s con~-ignaçcfes. No ca~o ae receber resposta poútivõll, õll IFRB publica.:z:i a anulaçãouma s-eção ellpecial de
circular semanal~

«a

4.6.2
Ao ~pirar o prazo Jiehcionado no iteJII 4.6.1,
a ad.JQ.inist.raç.ão interossada i.nformiU' que :necessita de mais tempo para
por em serviço a consignlliçio,. • que está tomando as me4idaa necessárias
para tal fim, o referido pra~ poderá ••;;-=-prorrog-ado por maia um
ano,
no máxiJDO.

-

4.6.3
_Vencido o prazo adicional~ meneionac:lo no
ittm
4. 6. :Z, • sem que a con!lli9ila.Çãi:/$'êfa: utili~adà;. ã l:FRB Dão a levar.&
conta no tr,jltU~ento de futuras JIOd.i:ficaçõos ao Plano, atribuindo- lha
U;ltl_sl~l~Ô~-- ~o Plano, Pãra- i_ndicar t d Sú:uaç~o. A IFRB, publicai-i es..t:a informação e;q \Daa' seÇio esPeeia{ de-;- s~a cú:cub.r semanaf.
4.6.4.
Se a a<lminist.:raçio interessada .:resol.ve.:r colocar
Clll_-~rv:rço a coiJsj,griaÇio_., C!IL_data poste%'.ior,- t'erá que in:forlllll.r ã :Il''RB.
Ao receber esta informação, a lFRB ex.aminará a. consig-nação quanto
A

à in_ter.fer:õncia ob)etivel que causar.& Ãs__ <,'St~ç_Ões inclu!das no Plano
apõ.- lli inacrção é!O s!mbolo mencionaCio no-=-1.t~ 4.6;3~ Cas~·-a IFRB con,!
tate que ta,i$ estações não Sofrerão inte"rfer-êncià objctãvel, o slmbosupr:irnid0 -~ a adFiiniçt~aç~O-notific~rS a co~s1gnação de con-

S-erão

lo

formidade com o Artigo 5 deste AcorCio; qullindo a XFRB concluir que exis
te a posçibilid.:ld.e de interfe:d!ncj,a objetS.vel, tal fato seri{ inlormad;;

inter~s-sada, .a qual deverá adotar as J_n~didas. llpr_opri_adas P"'-X:"' e:vitá-:-la. Q s!mbolo será mantj,j:!o no Plano .Sté quo se concre:..
tizem t.,_is providênCias.

a' a<llftfii!stração

,4.7

Exemplar de :.·eferência do Plano

.t. 7.1
A lFRB mantéri um- eXeriiplar atualizado do flano,
que conteilhlli as modificações introduzidas -como res-ultado _da aplicação
do prOcedimento estipulado neste Arti_go.
4. 7-."2
- A IFRB dará conh~cimanto das modificações introduzi_Clas no Plano ao secretirio Geral, o qual publicará-novas edições
4este, a cada 2 anos, a partir da. dat_a de entrada elll vigor c:lo AcorCI.o. -A::~ ~edificações sezjo Eublicadllis-, lw~-format.O 4o Piano, eia Suplemento•
t.r.iJltestra-4> recapitulat.ivos.
AR'l'I~

5_

Notificação de consignações de f'r-ei:J'OênCi'a
5.1
__ _
To.da vez que ~ aant.inistração pretenda por
serviço- uma. consi9n~ã~ confôrme o Acor~ de~eri notifica.r a IF:RB, nos
termos das disposições ao Artigo 12 do Regulamento de Radiocomunicações
1}. Ou<ilquer consl'ij'naÇiO cteSt.lli natureza, inscrita no Registro Mcstre.co
mo resultado da aplicação dls disposições do 'Artigo 12 do Regulamento de :Radiocomunicações, l8v<i.rã um almbolo especial na coluna Obse:rvaçõeç,
011.lém de lliDa dat~ na .colunã 2a ou na 2b.
5.2
Sempre que se trate de relações entre membros .CO,!!
tratantes, igual consideração deverá Ser c:la<:'lll a todas as conSignações
de f.r;:eqtl.ênqia. colocadas em serviço_ de conform1dllid8 com este Aco:rdo
e
1ns~i4o": no Regis~ro Me~::tr~!- !'em
na coluna 2a ou na 2b.

s.::_~ l~~da

em C?nta a da'l;.lli que

~~'ª'ure

l} Ao- in~c:rever no-:RegiSt;o Mest~~ as c.onsignações notificadas, a rr!ll!
colocal:S. s!l!'lbol.o:i apropriados para indicar que:
- a potência insc-;-ita corresponde a potênCia da estação;
-_,no caco de-- antcn.:.s Oniâirccioi'íals, _a altura du antena estã expres.
sada cm q.rau:!'- el~t.l:icos-.
··• ·
-

desc:i1to

:co presente Artigo, as adinini:'!ltrações interess~das não _che9arem a
acordo, podcrãd-reciorrei:_ aO prOcE!:dimcnto es~abelecido no Artigo 50_ da
CoiiVenr;ão-.- AS adminisUações- pode:-ão apliCai, de eomll!n aJ=Ordo,. o Prot2_
colo Mici._onal Fac_ul_tl!,tj,v_Çl da ._Cpnv~nçãO-~
----

...
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5.3

Sempre que a U'RB receber uma notificação de co,a
c- Para a -qullil o--procc_dime_!l
lli devolver-á i adJiiinistr'açãO noUfica.!!_

sl.i;jnação~ _que- itão esl:eja. confornle o ÁCor:Cio.

tO do Arti9o

·.r

nãO foi aplicado,

te.

Anulação de llJ!Ia con~_i_qnaÇão

5.4
Quando uma administração decidir anular uma con-

signação conforme o Aco:tdo "notj,:f.icari, imediatamént8~ i
bl.icar.Ji em uma Keção eSPGcia!' dei: aua circul.ar se~~~t&nal.,

IFRB, que

ii.

p~

hDvendo aplicado o- proCedimento previsto no"Artigo .( sem ter chegado
a um_~ac:ordo com as .administrações inte;-e:;~~as, e .se insi!<lte na
reconsideração, .a IFRIJ. deverá rcexalllinã-la. --Se a conclul:iio não
for

1532
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.utlada, a oonsi_g-çio dowtZ.l - r inseri tã. no ~fstro Mest~ COM
~
parecer des:favori.vel e ·\mi ~!.bolo ti1.d1Cândo ·que a insci:l.çio foi -feita
.ab reserva dCl não causar 1nterferênda prejudiCial la
eo~ignações

~2.2. .
_ -· O ~~do peraanecer& ~ vig:~ até sua revisão por,
. u.a COnferência ~1aiat.ratlva de RAdioCo..unicaçõea coçetentc da
Regolio 2.
-

oonf~ o Acordo~

rROT<lCOLQ
AR'!'IGP
~o•

eo.o

Ac~rdo Reti('lnal sobre o serviç.o
.--~ad'fodiíus5o '.e1:1--_ ~nd_;.:> iDCdii.S.

hl?!cbiii
oe.pl<!. .nto dos

proced~ntoa previsto.

no

Artigo 4. deste ~rdo e ~ vista a :f~ili tar sua aplicaçio pUa ~~o
lhorar • ut111:r:açio do PlDo, o. Moãbro• contratuit:.es podm:iio eor..cluir
ou continuar COM acordos el.pecia.is 'de eonforJaidade cOta •• disposiçõe5
pertinente• da convenção e· do Regubaonto do RadiOCOIQunicações:

1 _

,Ml'l'IOO
I

,.

..

ca.po de apl1e$iO_:_d?

.

~-~~

7.1
o'loCOrdo obri'iJ& os Me.bros -~tratantes ea auu
relações .Gtuas, poria nio ea suu rotaÇões COi. os paiHã Dão contra-

tantes.

7. 2

bre

a

--- .

.•

....... , ._

-- --

....:

*2
c!e-

..ts Mellbroa COntratantes

hio

·e a briO obJ:.tgados- a obsÕivar está# ílis-

pos:ições' e;~-~.a. relaçõe ..

COiii

O Helabro que as teiftla foZ"tWlado.
8

os Mem~o• aioputtár.ios deverio hotifi.cár.r, tão lo9o
poas!vol, aua ~ProYO!lÇiO-"-a GatO ACoràOO --ao SecretiÍrio~Ger.al, mediante o depósito de w._ ip._stru.ento de aprovação-. O sec_r;et~ri~-Geral _dever.& ci.entif:l.cu, i•cdi.at.aJMmte, oa de.ais Mellbros da União de cada
instruaento de ~açio que roce~.

t.l. -'todo Mellbl:O da OniiO pOrt.ncoilto i Reg!.ão 2,~ niO .19-aati.rio dut3 Aco~, pod~&., a qualqu.;- .a.ento, dopo~.1tu ua iDStr,!! ·
-.nto de adoaiO ).unto ao Secretirio Ger.al, que :l.nforazu:&, iJM!:diataaen
i.. oa ~a ~oa da UniãO. A -adeaio esterider-ao-& ao Plano, tal"'?DD ele •• apresenta no .o110ntô, e· l'l"io poderi conter nenhwna reserva.
1:2.
Ã--&desio ·ao--ACOrdo tttri. efe_ito na data em. que o ~c-·
cretirio-Geral receba o instrt~~Mnto de adesão.
AR'l'IGO 10

Donlínc:l.a do

lt.co~

10.1.
Todo Membro Contratante podori, A qualquer 1'11021\ento ,
denun,ciar este Acol:'do, .ediante notificação dirig-ida ao sêcretirio-Gs
ral., que inforaar.i oa derna.1& Me~~brôa aa união.

10.2.
A denúncia ter& .efeito Ulll ano após a d&ta. de recebiaento da not~ficaçio pe:lo Secret&rio-Geral.

io.3.h data oa que a denúncia do Acordo se torne efet.ivA,
a. IPRB eliainar.ii do Plano· as conaignaçõu 1nacr11:aa - nóillO: ao tte.bro
que haja denunciado o Ac::oido.

Entrada -. vigor do Acordo
O Acordo entrará 081 oo hora•

vigor ea 19 de julho '4e 1!1183, b

urc..
Duraçii'o do Acordo

O AcordO foi eatabel,ecido c:oJI o fill dÕ' atender ·••
12.1.
neeesaid:.de• doa ~ez:•Iços de radlodi:fuaão ea Ondas .&aiaa,. durante
ua perS:odo de aprox~to 10 anoa, a
t:rada . ; vi~Z..
- ·

parti~ da .data da

au

'aD"7

de

Regiao 2

.o_

.
~ uaiaar~
Acordo Re:;ion:~l ~.2.
tore o sen~o de radtad:Musio ea onda$ 111édias na Região z. 06 de
Je.:adoa cp.e aubscrevoa t0111aa nota das seguintes declarações
qu;
ro·zoUa pãftli Õll' - Atos' :Fi'nats da "'Conferiincia Adainl strativa Regi~
aal de bdi'odHusi'o ).fia 01\das N~d:i:as (Rez:iio- 2) ,Rio
de J.nlleiro.
1Pil:
•• 1

..._

,..,.----.-~-

se ua ~ro contratante foraular reservas
•Plic:açiO de qUaisQuer- 411_--dispoilçõe:a do Acordo, os

ARTl:GO

rJ ~AL

••

Cii

lbs lahaaaa:.
_____ A ~lep.ç.-o das -hbaaa$ reserva-~ direito de seu
0,2,
Terno 't~J' •! _ll!!lodidas quo consid~'i'-e nec~ss!_r_!_as pa:r:a
salva.t:ua,!
d:s! Hu_a -~tere,sscs o~ ca!i_o de i_nobservãncia p_or pane de!- u111 ~eq.
bi'O das tlisposiçõcs l!lstipuladas·no Acordo ReJ:ional relat:ivo :s ut:i
li~cio pelo serviço de radiodifusão do frequências coraprecndl<!:l';'
n2 lab:a S3S -. 1 605 .kHz na Jlct1io 2. ou de seus Anexos ou
PJ'Oto
coii-{i). -&siiia Côi.õ mS c:ã~O i. que-iiS reServas de--OutroS --par.!'ei-comJ•roaeto. os, serviços de radiodifusão das Babaaas.

No1.a da· Secretari-a Geral: Os textos do Protocolo Final..
e:stio'
•r.rupados ~r ord9 cronol.óçica de seu depôs i to. No :i:ndice
c$ tio
Ch:&.~J·fii::ados se~:undo a ordea alfa.bét~~a dos noaes dos paiscs •

.. '

A.
A República Ar,t:.entin:~ '10 cixercfcio ·de seu db·cito ·dr
soberaniD. sobrt."l as Ilhas Malvinas." Ilhas Gc-orgias do' Sul.
Ilhas
- SandYicb do Sul .c· da Ant:Ír-tid;.-- Arcentina que se cncon~ral" l<"cali
zadas entre os ZS' e os 74• de longitude Oeste de Greenlfich c ao
Sul dos 60' de .lati tudo Sul dec.laia que:
.
-- 1.
Seu _GOV'!!Tno não reconhece- as •con:!'ignaçõcs de
í:rcquêa_
c:ias que outras ad•inistrações · possa• efetuar. qualquer QUe seja
sua fai~a.e serviço. nos terr_itÔrios •encionados.
2.
Que esta declamÇio de~e seT aplicada c~pecb.lJtente na
faixa coipreendid-a entre-S3S KHz e 1 605_ XHc. atribuida ao serv!
_ÇO de _l'adiodifusão confone o artigo 5 do Regulaaento de Radioce
auni~ar;;õe;s e que são objeto_de' plãneja~to neSta ConforBilcin Aclll.!
nistr~!_in._Rogional '!_e Racliodifusão.
.3.
.As~illl ta~~~:béa •. a Delec:ação Arcentina -reserva ao- seu ~
verno ~direito de aplicar ali- ~didas que considere convcnient.es
para assegurar o desenvolvimento satisfatório de seus serviços· de.
radiodifusão nos territórios iiencíonados. ~e os interesses do seu
pais viereM~ a ser afetados pela:;. deci:;.õcs da presente Conf(:rBncia.

4.
Os referi.dos territó~ips. das Ilh~-s ~alvinas.Ilbas Geo!,J:ias do Sul__e sand'k.-iC.b:. do. Sul subordinados juri_s~i.cionalaente ao
TeTritôrio ·Nacional do ~ttill do 7ogo,
Antirtida -., Ilhas de>
A!!,
tãrtieo Sul te• sido sub11etidos l~Cla força I ocupação do Reino Un!
do da Gri-Bre'i:.anha e lrland& do Norte. situação ilÍcit:t que não t01
si'dojaaaia aceita pela República Ar&entina.

.s.
Por outra parto. a ilicitude da oc:upaçio das Ilh'as M:t!
vi_nas. Gcor&ias do Sul c .Sandwich do Sul por parte do R~ino Unido.
tCa sido- reconheci-da -peiãs )façõe$-ilriidas. á qual. pol.o.s Resoluções
io65 (XX)! 3160 (XXVIII') c 3149 de sua Asse•bléia. Geral. tera urc!
do e• a.cel.Qrar ~s nc,ociDçõos entre a•bos o5 Cêsvc-rnos com o fi• de
por têraiDo ii~ sit.uaçio ,colonial.
Bo
f!. DclegaÇio
• atê('nt i nu
J"MCTl:'a
·».C ·C!l'CU
Covr"
ao o tHrcito do a!IClotar as acdi'du: que ost:li•c nrccssiiriAa p:ara *!:
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

:Se&Ura:r e prote,g.er seuS serviço$ de radiodi!u.s.tio, se s~uw :u.........z;;.
ses vierem as ser ~feta,dos pc..la-i deciSões-da prcsõ:Ú:.e Confcrênd a,
partic:ularPcnte no caso c• que Ulll "lC:J'Ibro Colitrataüte
notifique
u•a C011SiPJaç5o qtie sUpere os -.Yãlore:s de intcrfcrfincia e»er~::e:ntes
d~ apl ic.açiO daS --n<'nias têcni·cas do Jtcorda Regional Sobre .o scrv.!_
ço de .radi'otlifusio ~· cindas •;dias ~~~.Região- 2.
-~
C. ,

A Dclc&aç&o ar&entina faz rcservp, da Des.a foraa,

~·

noae de seu, GOverno, ao d:i::a:e.tto de a&tar a~ •edi'das que _consh~c
n P,CrtinC'D'f.CS par~_ as.seJ:urir a, J:WCStaçi~ .de Seus se:rviços de
di:odÚusiO, noS c&sos ea qti"o, CeDo c~nsequêrici:ã de ~~se~vu :..."ãos
AtO$ F~nah. !onttlladas por outros pa'i-ses, se ocasione projui-:.o ou

ri

se restri'nja a sat:bfatóri:a prestação _dos •es•os~

.

Do Chtle:

. A DelOJ&Çio da Jt.epôblit:a do Chile, consi-det:ando • t.·que
seu país ex~rce direitos soberanos sobre o teni"tõrfo
antirtico
coapreendi-do entre ~s- •ertdi"aaos S3• e 90• de lónr;:ttude oeste. e_!
tabelecidos no Decreto Supremo n• 1747; de 6 de nov~bro·4e 194.0,
"declara que não r-econhece aS consfinações de -frequênd.-as que
reali'ze•
no•e dê outro ou outros Estadõs deli.-tro ·do
rel'erhio
territóri;~ a~tirii·có: -Ã-~piibli'ca -dõ ·chi-le so reier;i ·o-~ Úreito
de fazer uso ·daS fr;quênd'~s ~radi'oCíit:r:l.cas-- qUe .che,iare11 a -

e•

nos ten10s a c :I:• a

p:i'1r.tã--Dire'i·t-o incontcstiivt':l ·a.:~S ·naçõc-s livres.

-

J>or c:i:-reunstãil-ci••s hb,tôi-ic:as. .que vi-vi!u n<:>sso JlcOV"• i!!_
pediu-se u•a vc-rdadeiTa dc-ícsa de nossa intcg:ri·c.!ilde naci'<mal, ele
nossas ii&uas 'jtiri·sdiciom1i·s, de nossa plataforJIIa conti·nllnta], e
• a_usênc-i'll de soberani-a
se aani'festou na hllposi~io 11
nossa
patrta· do tratados absolutaaente lesivos pa:ra o país. Tais
f~
~Q o tratado C!ia111orro Bryan de S Clc a.zosto·de 19.14 e o
tr:.t.aCió
B..rcenas ..Menescs - E.:z,iUerra,cuja assinatura
foi imposta a Ni
- ca:azua ~ 19Z8, ratificando-a-no ano de 1930. Aabos os ntos f;
raa levados a cabo sob a, total ocupação po::titica e •ilitar da Ni
car:aJUa por parte do.s Estados Unidos. da AllériCa.
I!JI conSequêiJicia.o tratado ..Js.:rcenas-Mene~es-Ez~erra ,
alé. de :ser Ú:sivo a Nica.ri.auâ, iapiica na ocupã.ç3o de ·~a gra!!_
de p&rte do :nosso teri'itôrio insula%-. coao sio as ilba:s de
Sa!.
AndriS, )'rOVidêncb.•é OS rocbedos ciieun-dantes.-

H• 3

consi:~nad;~:s,

~nter e def~n_t;l_cr a sobe:rnni·a nad'On_:~l' e a Í'nte_.g:ri"da_d(.. de

assinados~

H• 4

J)as BahalUS o Caitadâ:

AfJ Ú:nar ·;;. -Atos -Pinai~, can~dâ ~- B~ha.a,s, paTt-es dõ
Acordo n"e,ional- sobre Radiodi:-fusio na hêrica do_ NOrte 'e- :parüc!_
pantes da Conf~rõnci'a Adllini'Strativa Regi·onal de Radiodifusão e•
cmdas •Ôdias (Região 21, .convocada no Rio de Janeiro "()Jras-:t-11. de

c:onfot'lllidnde coM as disposições da Convcn§::ii~ lntcrriadonal de~
leco.unict~çõi:is (Miilaga - Torre111olinos, Í973). •ânuesu• nu
•e propósito de aprov:J.T o Aco:rdo Regional adotado na i_'Te~entc Conferência'--e de toü:r •edidas i•ediatas para denunciar o Aco:rdo
Regional sobre Radiodifusão- na- All~rica do Norte •. ,e_-.
cõni'orai_d.!.
de com o procediMento de notificação estipulado no Artigo 1 ,3de~
te Úl ti•o AcorCI'o.

íi;

Como depositário do Acordo Resional sobre Radiodifusão
n& A'l~rica dO Norte •. o GOvenio Cio Canadâ infonaarã
i•eCiiata•e!!.
te aos deaais Governos partos de U.l AcorCio e ao Secretário
~
Tal da União Internacional de Teleco•unicaçõÓs as notiÚcaç.ões
q_ue receba confor•e ó parig;rafo que Antecede.

Muito teço jâ se transcorreu desde o trntado lbrcennsllenez.es-E:Zzuerra. poré. o-fato iquo atê 19 de )ulbo de 1979,a'Ni
car'iiua nio havia ·recobrado sua soberania nacional, tendo
sido
lspOsdvel 9 ie.IP.oi-.:ntoriores o triurifo de'-nosso povo proceder
'ã defes"aao,tez'rltótio-tnsular aarinho o sUba:arino.
~~d.it.inis.tr~çiOiÍ&-lUC&iipa ~ã~- Pode passu p~r ciO
desta oportunidaCie.. se. lev~r ao conhect.CJ!to do povo i raio e 12
Verno -d!l ColÕ.bia. q_u~ esta :.eCiida nio- cons~itui _u• agravo a
pais a que seapre teaos querido, rospeitado e cujo povo foi
n.2_
breaento solidârib..· coi. it luta da NicarS'gua por sua
libortnç.ão
nacional.

S nossa in1.ençio fazer saber.,taftto 30po"o COMO ao G:5!:
-.,Cnió da Cõllf•bb:.(lue 'a-Nicariaua não reivindica territórios que
estão dCntro da platafo:raa- continental da Colo•bia e a 100
ou
ittC--IIIi:lhas de seü tc;l-itôri:o conÜncntai, .as sia Y* ter'ritôTio
que geo,r:ificaLbistõrica o ju;ridic:a•eptc é pa:rt_e intcg:r:ontc do
terri:t.Õrio da Nicarágua.
"Fi~:tll pois abertas as portlls 210 diilog_o ent:re
no.!
.sos dois pafses, conScir.ntes como cst;:~•os de que, tantc- a ColÜ!:
bi:~ como _ti N:ic_ari"e.ua -tem bertlado situ.ações hiStõrlc:u c~jo a:.is
profundo c-onbeciD.entc. farii ver ·a· irmã ~a(-.r.n Co~oubi~-ua a· j11st!_
Çtl que nossa ;.:posição encerra, pois con1:titui, UJ:Ut \·erdaCie bi:-tõ..:._
:rica que a Nic.S.rt'iua ·foi ~ destes terrft.CiT.:ios Cle
aanelra abusiva e contrãT:ià)
cb
·· :r~to de- vista de_ t_!!
dos os prindpios- dÕ~-direi t;;- iiitcnacionãl e dQs •cslt~S-, Princ{
pios que: tea regido as relações entre os- pa:i.ses llltino-amerkanos",
lntC:rpret.a~sc que a .-o~lificaçio proposta pt-la
Ad•i
nistra-ção colombiana não coinCi:de laDentavcÜaente co• o espi:r_ir _
t.o -deaonstrado pela Nação NiC&ra~uense Jlo parã,ra!o tTanscri te.

.. '

H• S
Da República da Coloabi_a:

Do

A Delesação da República ela Coloabia se reserve o
rei to, e a nona e do seu Governo, a., toaa,r todas as aedidas que CD!!,
sidere necessãt,ia:s para salvaguardar seu.s- interesses "ea caso de
"que algull·pa!s. niõ cuapra C-o• os' tenos dÕ ACOido -Reiional sa;brO
Ô serviço 'de radiOdifusão· ~,- ondaS Médias' na Jlei!fio :Z, produto
desta. Con-ferência, assbl coao eJI caso dO que as reserVas de
O_!!
tros paises pretenda• cOJtprometer estes serviços do radiodifusão
dentro dos territórios sobre os quais 11 República da Colo•bia ....!.
xerce plena soberaD.ia.

A Delegação do EquaCior na Conferência Adr.linist:ratlv'a
Regional de ·Radiodifusio eJl ondas •édias {ReJião 2), •· Rio
deJaneiro. 1981, reserva ao seu Gllverno o direito ae adotar as 11e
didaS· qUe estiDe pertine-ntes. -eJII casO- de
a.s decbõCs dest;Conferênc:ia afetare• c 5;ervi"ço de radiodifusão e ~ espec-ial SUas
estações Cj_Ua e:Stio e• Operação.

•••
Da.

Nileara~ua:

A De1egaç.io nicara,u·ense, ao fir111ar -0$- Atbs Finais da
Sogunda Reunião da Conforênc-ia Adainistrat.i.va Re2:ional _de Radi.!_
.difusão .J-e'llt ond:iS--aÕdias (Região 1) .·,Rio _de Janeiro, 1981, deixa
expressa certeza que":
Não- a~-cita a dcíiniçio Cio Docu•ento lSO, lllediantc
qual a Delegaç30 d:a Coloabin particiJlOu suas Jlrotonsõos do sob~
rania .. sobre as ilhas do San Andrés e Providência', ~o solicl ta-r
ca forma·e:xp:ressa ~ua considor11çiiO ·n-il _zon& de ruido 2 e,portRnto,
se reservo. o di't:oi:to de

a.Ciot.t~.r

as acdhlns que

seja•~

~quador:

Alé..disso. :reserva ao seu Governo o direito de nio
acdtar nenbUJta ·aec:tsiO -ae-Sta Conf'erêD~ia que possa afetar
exercfcio do dire:l:to de sua soberani.:~- e nenbuaa rcserv~
ío:r-11.!!
lada por outros Países caso elas contrariem os interesses nac!i_!!
nab do Equador.

•••

Do Granada:

A- Dclezãçio de Granada rcs-eTVa ao ~seU GoVci:rno ·o
d.!.
rei to de tOMar as 11edfdas que es-t.i•e n~ccssârtas para 'salv:tgua!.
dar seu.scrviço nacional d~ -radiodif~~iiO, ~-~-caso c• qui= outro$
paiscs deixe. Cle observar as di'!!-posiç.õer. .têcniCas adotadns pela
Confc1·ência, coB.o JaeiO! de aini:rdzar a interferência otJ atucll. c•
formn tal que co•ftroact:~ll o scrv:tço de r:~diodifusio de Cranacla.

pertinentes

AlllparadC'I ~~~~ dccln:r.ar;lio cJ!dÚ·dt.o por nos.:::a Jullt:l d(. ~c;-;,
Yornos de Recons-truç-ão Nncional· no d"c:reto n~· 32:-t de 4 ~e
!c~.
~i'To de 1980, a qu~l &S!f;!IIIO a rcspon.tuJbtlidado do
rocup•rar._

"'

D:1

Repúhli~a

· do-

9

Jl:'lnamii--~

A".De1cr,ação do Pana111i lllani.íc-sta que;-!1-e os interes:ses
de seu paí~ Vianm a ser afctados pclll!: Clccisõcs da prc:!'ento Cclllff:_
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rênC::lii-; a llcpút.: -... ô J'laitaaãse reserva o direito de to•sr as ·~
didas ·que eonsi4
, ; ertif.cnt.es, c:o•'o :pafS: sobc;rano eD todo .$CU
territÕfio. -·pat"ll ssczu:ra'r o' dcsenvolvi•ento 5tltisfatõ:riÕ de s~u:;

5orviços: de radiocolJIUnicações nllciona:is.

e.

Da Guiana:

que a Conferii,ncia ~aionai- de "Radi-"~dÚu~."i'o (iel1.iio 2:),
Rio d~!:" Janeiro. 1981, não :reconhêC:e as. ·n-cu:essidãdcs ' espeefficas
do paiscs tiuo câreC:.eil dO sÜÚci"int:;s ~ei~s- altC~nat.iVos .õa ouú·~S
faixas de frequênci8>-(poi cxCa.,lo a faixA de ondas aêdiu coa '11',2.
dutação dfl froquCncia);
Considerando 'ainda
e~a

t:ei-foiêii.Cfa obj_CiiVC! pTOduzi~a _poT _estaÇM!õ".da re-'iio.
Ea
tais circunstârlcias, aJ"Isar ile os Estado$ Unidos cia ~érica ~5
tarea dbpostos a CUIIprir suãc obrizaçiics coao si~:Dat.irio~· d·""'sAt s'Finals e • ::5e-'uir. trai-.ando d.,. reso-lver
as inco.patib!
lidades elltre. :suas estações de iadiodifusio
ondas aédias' "
as de out'r~os p'aisu da:aéaião z. o'brieãa-sa. ante a Jr&Yidado"
de tal J.nierferênc;:h. a •
~ o
direito do toaa·r.
as
aedi4;i~· que considero• pi-cc'isas. para }ftopon:ionar os serviÇO.$ no~
~:as--~ adversaae.nte afotadas. c.,so seus esforços para
. e.Iiainat ·essa interferência nio l~ve• a soluções
satisfati
rias.

que o Acortlo 'Reai_On&l SObre o Seniço de radiodifu~iio
ondas aédiu, na .Região 2 e seu Plai1o u:S.ocia~dO sioincoapat!

;veis coa O$ princlpiçs &dotados na Pl"i•elra r~união da
Conferê!!,
c.ia Adltinistrativa Regional de Radiodifusão e. ondas aédi!ls · ( R!.
ziio 2) • Buenos Aires.. 1980. c não ,.coVsiana• fre"ciuêneiaS - sObre-as
bases da igualdade de direi tos;
__,
--

N~

Da República dia

-~A D~legiçio_,da Re~úJJ,licz _da Venezuela declara que seu
GoVerno s_e_ reserva à diieito de adotar tbda5!3S1:ledi-dà$•QU!t·COIIS~dere
nocessãrii:s para à.sse~rar o descmvolvi•ento c -operaç;io sath
fatõri• dOe seu sorviço de ~adiodif~~i'o Q ondas aêdias.
cas;
SeuS interesses Vcnliaa a seT afctados pelas decisõeS
toJiada.s
na prese:rite Collferêilcia~ particular.ente pela aplicação do pre
seii.te ACorao, $CUs-Anexos cõitpletos ~ as lte5ciiu~õcs e Ret.o111e;
daç'õc'Sâdoi:ãdái':.-- -- -

A Delegação d~ ticpública coopcratl.va.cb Guiana:
I

'

• •

-

••

-

-

- declara que a ass.inâtura-- das Atas Finais da
Conf~
rencia 'Regional de Radiodifusão {Re&iio 2). Rio dif Janeiro.l98l ,e
qualquer r.ati!ieação ulte'iior diu •eu8s por s~u Gov~rno nio sig.
aiíicarã e• •odõ algum a aceitação dos valores: utilizados
pan
dctondnar a intensidade de C8lllpo _utilizável t
-reserva .para scu~GOvê'in_o o cli~ú:o -dé tQ.\\3:t
tod:uas mcdidns que considere 'necessãriàS {fncl~~~~--• u~llização
(!e
qualquer írequênc!a dentro da faixa 53S - 16-0S KHz) v.ara sat.isí:l
zer as ncc-ossidadt'is de seu st> ·viço --~ad_oq_al_ de r~iod:i_f~l'.i\o_.
N"

11

Do México: ~

Ao fil:aar os Atos Finais da Confei-êitcfõ.- Aifr~inistrati
va Regional de_ RadiQdifusão_ ~~~~ ondas 111êdias _·l~giãC1 2), Rio
~-;
J:anciro, 1981, a Delegaçia do México expresSa-. int~nçãõ de- Sua
Admini&traçio e• aju.&tar--#e. as disposições contidas nas
:referi
dos Atqs. NãO ~bstant.e, a citada Delegação d_eclarã <tue o Gov-e!,
no do México se ret_$erVa Q direito de ado ta r. as medidas que consi
dcre adequadas para asse~:urar ~ operaçio sa~is!'at.&riã. de
sua~
esta'íôÕe5 de radiodifusão :r:~t- ondas Jlédia~>,no caso ert que a 'não
observância pOr alguin Mem.bro da União das disposi'ções
condd3.s
'lCSte.s Atos a:fetc a opeTaçio sat.isfii;-t.Õtia de tais euaçCie:s.
N'

1-L

Da Costa Rica:

A Dcle&ãr;io da RcpÚblie• de Costa ll.ica na ConferênCia.

Adainistra'tiva Regio~al_de lladiodifusio e• ondas aêc.Uis {Região 2),
Rio de Janeiro, 1981, se reserva o direito de aciit:w.r ou ni!o -.s
disposições de:st.a Conferência que CJI algulls de seuS- pontos ou em
todo . .' lesione• sou. direito de soberania na u.tiliz.açio--do
espe_E
tro radioel_6trico para a radiodifusão ea ·oncbs •édids a. seu te!.
ritÕrio.
)ft

13

Da RQpÜblica de Trinidad e Toba,eo:

A Delel,':ação de RepÚblica.': -de Trinidad e Tobago lf.e r.!:_
scrrva. Cll no•e de ~u Governo, o direito de to•ar :t.s t.:t>didas q,uo
consSdare nccessiirias i· protcç5:o da~soci'us sel'\'lços de
radiodií,!!
são, no caso cil quõ OUtras .Od~tJnistrmçõcs llli&naúiTias do Acordo
·ao ndiod.Hus'iio C!lll oml;•s ~aêdi;~~ (1teJ:fZf:o 2) dc~cutt)lTllm
dlsPo!-içõc-s .'
N' 14

lS

ve~ezuela:

AlÔa diSSOt se reserva o direito de toaar
todas
considere ncccssãrias
pllra evitar· os· pr.!_
que possall'!.
a!v1r
ao nosso serViço de~
r!

~edidas _ <iue

juízos;

diodifusão ~
ondas aêdb's~ coao
consequência das
resc!.
va~ for•ul:ulns por Outras Aüuinistra-;:õCS, igmtlltt-nt.c que pela n~
adcsii_Q_ de qualt(uc:-r outro Mt.•mbro da U_niiio perte-ncente a Rc:1.iio 2,
ao Acordo o, e111 geral, •is. disrõOs-iÇõ-;s ãdott~das· na pre~cnte Conie
rê3:uc'ia.'
·-·--- · ~-· -- ... 7

'

-

N" 16

Da Arcentina, lJrasil. Chile. ColoDbia,
Ur.uguai c Yenc:.ue.la:
-

~

Paraguai,· PCl'U,

~~ Jli.~ Del~gaçõe$. d~~Sei:~i~to~ Meabros da Oniio
ln te.!,
nacional d~ Te'i eco~uniç·a-çi;;~:~: A;g~n't.i~a·,)J.~asÜ .Chile ;cOiombia, ;
Equado-r:·p.r·.,,;ai, PCru.· UrUEUã:i
Venezue-la. Partes d-o
ÃLo-rdo
Sul-Allericano de bclioOÕiiU.nicaç.õeil
de- Buenos Air_es ,1935, revi
sio de S~tiago do Chile, 1940. reunidas no Rio ~e Janeirn
. na
Confcrêilcia Arliaini5trativa. Rel:ionil de Radiodifusão eJi. ondas •ê
Úar. n~- .faixa de 53S-·l6ÔS XH:t- (Re-Jião 2). convocada ca virtud;
do diSposto na Conv-:nçio IDterilacional- de Tel~coDunicações ( ~1!.
lit.ga-Toi-úitoliiloS , 1973).

e

Ten~o 0111.

conta

a~ _qUe o· AcOrdo adot~dó ~ p:osente Conferência conte•

.!ispo~

çoes aais aldequadas a situaçao atual c ao desenvolviaento d_o
viço de radiodifusão na faixa .aencionada.

SC!, _

b) que o .Acordo Sul-A•erlc~o de Ra'diocoaunic!ações de Bueno~ J.ircs.
Yõ seus .a~u·,os 5 •
7,8,P,lD.l2 e os Anexos n.rn.v.Vl"l e VIII:. ,a,-chllllontc os An!!.
X:Õ5'" IV e VI, trata assuntos ticnicos: c de plancjaatmto
rclaci!_
nados ao s~~iço de radiodi"flaio q~ao fora• contcaplat'los pelO n.2.
vo Acordo Regional;
lilS~:· , revisão de San'ti'&Jo do Chi·le. 1940,

c) que SOJUfido os prin-c!pi~s. do c!i~o·tt:o 1-ntex:naciona:t-. ao tar ... so uaa •eaaa utiiria; prOvalOca o acordo ultOri-or So:Jbro

tT!.
oa

.~rite"riõi-es;
d). que portanto o serviço do l'adiodU'usio na faixa S3S-16DSttl:t
reger-se-i pelas disposições do Acordo Rczional &dotado
nesta
Conferência;

-

Rcc:onhecc;a

_ que o Acord-, Sul-A'-cric:ano d~ .Radiocomunicaçõ~r.
de
But'nos Airc::;. 1$135. revlsio de Satttiãgo do--C~ilc. "lP.fO. e..111 •!
gu~~~as de suas parte,; relacionadas ao serviço de radiodf f'11!liio i! _
ca .. superado_ p·eur;. disposições do Acordo Re{!ional sol;.,
.~:t__
viço de radiodUusiio' ca ond11s aêdiaS na Re1iiq 2.
N• 17'

Os fi.stados Unidos da Allléricn .chuun a ~ttcnç:ão ao !!_
to de quo seu céniljjo de radiodifuaio pol" Ondas 11édias se 'lê
dosfavoravol*ebtc atctado adi u-. extrcJRO de JUvidade pela i.!l

Da ,JaiiiBiea:
-A bel.Opç."io da Ja•aica roPrva ao seu Governo ó
d!
rioto de to-r- as udidas qao considere Doceasirias. para sal v!.

Maio de 1986

DIÁ~IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

JWlrdar seus interesses no .caso eJQ · qu~ outro_s p.1'S.~cs:·
suas estaÇõo:!' de- :fo"r11a 'que c::ÚJSCIIIÍ)riejui.:to ao serviço
de ra(iiodifusiio da Jauiça,.

O):)<:rri.
n;~c:ional

a) a situaç1io :eogrâfi<:& da Rcpúblicâ- do Paraguai, cn
tre paÍ!ões que contuf coa z:tanê!c núaero de es-tações classe "A"de alta potência, coa as quais as estações parã1uaias
interf~
re111-se JIIUtuamcnt:e;

b) que· esta Delegação aCeitOu~VAlO-res- a·e iDter{erEri
c:i.o.s pondcrii\:eU•.: sobre ~uas estaçõc$ e que
su3 ve'z. Tc:du:ti~
as potências da _:ria_ioria de seus tt-an~•issores para operar

;or-

períodos notu"rnos; Com o objetivo de incluir todas as
paraguai:as na Lista :'A" do Plano, e

estações.

e) 'que, não ob:st..ante, o C!•penho feito pela

Delet:!

çio -dO l".aragUai para lOgrar-tnl propósito, a est:tçlio ZP .. 70~
R:!!
itio PRI}.IEIRO DI! MARZO, _figura ns Lista "B" devido a
iricc>rllpat.!,
biUclade c011 estações de u-a da!!õ acbtinistraçõus negociantes:
pelo anteriOl"lltlnte exposto, esta DeleJ;,nção
reserva
o direito de $CU' Governo to.ar as •edidas que est:i11e pertinentes
rarn proteJleT 'as cai!".:\5c~- de tod.u.~-as estnçõ":s par.u~uai:cs
ea partieular as·da csuçio zr-70 RADIO PRJI.lElRO DE,,MARZO, Cll
qu~nto esta .PC1'1111:1Dcça na Lista ,.~ ...
N• 19
Do Reino Unid<;" _da Grã B~cun!_la o Irlanda d~-~orte

.. ~ ·· Co11 referênc_ia a decla_ração feita pela República A.!
&entina, o Governo do Reino Unido da Grii Bretanha e
Irl.,nda
do Norte não te• dúVida alguli& quanto a .soberania do
Reino
Unido sobre as Ilhas Falkland {Malil'ina.sl. as dependência.s d"s
Il1has Falkland (Malvina:s)o ao Território "Britinico da -AntEr"tl
da. A este respeito, c)l:aa.a a atenção sobre o Aitig.o I\' do Tr,!
tado AntáiticÕ, cio -qual-são p,a"rtes· o -Reino Unido e Ars:cntina,
pelo qual se congela• a:s; reivindicações t_erritoriai,s m Antârtida.
Portanto, o Goverilo do Reino Unido nio aceita a de
claração da. Repú6HCa--A:fgl!11dna-prila -qual se bpu~a a sober~
nia do Reino Unido sobre os aencionados territórios. Aléa disso
o R.tino lhido tem direito a que se con5i~ frequências aos .llerviços
de radiocoraun:icações explorados
11esses
territórios e con~.!
de:rarii" todo o ~USo pela -Repúbii~a-Argentina destas
frequ"ência!',
que causea interferência P.rejudicial a tais 'consignaçõe.s~ c.oao
uaa violaÇão ã Convençio e ao ReS:ulaaento de Ra.tti«r-.nica~êes.
Por outro lt~do, coa referência ao pretenl!ido direi
to da Argtlntina Clll estabelecer seus próprios serviços de rac!l~
co111unicação ea tais territórios, o Reino Unido deseja dech;rnr
que não reconbece a validade de tal pretensiio- C· t~.uã-- toda not,!
!icação por parte da Argentina de uaa consigmição d_e freq11ênc:ia
a ditos territórios saria incoapatível co• a Res_plução n' 1 da
Conferência Mundial de Radioco•uuicações (Geneb;.~~ _Ú-.,-9).
O Reino Ur:li~o ni"o aceita a afirmaçÃo contido. ·na d.~
clnraç5'o da .Artcntina de que "a ilicitude da Ot:Ullaçiio das Ilhas
Malvilu1s, Gcorgia do Sul c Sand'h'ich Cio Sul por p3rte do
Reino'
Unido te:~:~ s.irlo rcconhc:lcic!a pela~ Nações. Unidas, Nu.s Resoluções
das Nações Un.i d3~ pede-se siiiJ)lcSII.cnte que a controvérsia seja
resolvi. da aed.i ante a .nl:gociaçiio entre os dois Governos.

lO

Do J:cino Unido da_Gr-5'-Brctanha e Jrlando cl() i\orte:
A Dt•lctÍB.çiio d-o.-Relno Unldo dto Grii-Brctnnlaa c lihmh
de Nt1rte não aceita á re!'.erva n~ 3 do Chile, u:aa vt.•zgue põe

em

dÚ'L"ida a soberania do Go\•crno d<" Sua Maj cst::dc ~brc o -rcrrit.§
rio Ant-irtico Dritiinico. Esta Dcl~g:ição .!'<"POl'ta-s~ n · CSI't•
rcÍ>l1C3to ao Ar1.ico IV do Trat.a!lo_Antãrtico. que coptcl:l
reivindicações territOriais da Ant5rtlda.
N' Zl
Da Repúblicll da Colõ•bia:

A Dele~:açi.õ da República da Colômbia,

m11 nome

Rio de Janeiro, 1981, e ao Observar a reserva· n' 6
tada pela Deleg~ç.iio da Nicarãaua, cxpie.ssa- ante esta

uprc:H'!!
Confe

rênc~a que rliC"_~~-c,e~ta. de nb~u!U!:. f0ri.2. fl~pr~éCnsões do~Gov,.;~·
no da Nicara,gua .:r.orq!umto nio nos c_abe duvida Cla
legiti•ida
de e .. exerc.íci~ Cla _:s;obera~:l.ia da RepUbl.icA da· ~olÕ-.bia ,sobre ;
totalidade de seu território. .
.. ~
-

N! 11

Da República do Paraguai":
Tendo e• conta

H~
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ele
seu Governo. 30 fiTZiar cs Atos finais da.Con!erência Ad•lnis
t:rativa Rqional de a.di.Í:Lfusão ea oadas •êdiu- (Região =2) :

Igu~lmente, a Deleeação- colombiana c.o. rCl:;u;;io as
pretensões Jllem:_~onadas pela Nicari.gua., contrárias ao tratado
sobre- questões t.er.ritoriais -entre a -C.olÕ~!!bia e a ~icar'àgua. -~
lec:nndo suposta soberania sobre as ilhas de San Andrês e rro
vidência· deseja- c:xpressa.t:_: -

1.
O tratado sobre questões territoriais e:r.tre a
c~
lÔabh: e a Hicnrãgua, fir•ado em ManágUa em 24 de 11ar~o
de
1928, !oi aprovt~do na Col_oabia pela Lei n~ 93 de 1928, aprova
do na Nicarágua poi Lei de 6 de Março de 1930, trocadas
ratific:nções e• ).fan&gua c:11 5- de 11aio dC 1930 e pro11ulg.ado PE.
lo Do_creto 993 de 1930.

2.

_O Artigo .. Pril\ltd:ro do trãtadO rfii1l~E:

" A República dn- Cofoahla reconhece a soJ,1e-rania
pleno direito da República d:1 Nicart.gua sc>br.:l."- a coS.u. de No~
qui tu:; ,co-.precndida entre o C:lbo de Gracins ·a Di os c o
Rio
San .luan c: sobre as Ilhas Mang:le Grund~ e J.!nnc:Je Chico,
Oeoâno AUintiCo (Gi'et: Corn Island y Little Cc:i'n -hland),
a RepUblicA d~ Nicaro(:ux reconhece a Soberania e pleno ,'docí
nio da República da ColG11bi&. $ObTe as Ilbas de San .AndrE.s,Pr~
TideJlcia, Santa Catalina e todas as ~eJI&.is ilhas, ilhotas
rochas que faze~~ parte de tal Arquipélago' de San André:s".
3.
A argu.entaçãe nt.caragucnSe sobr_e_ sua suposta sobe
rania sobre o Arquipélago- de San Andrés e ProvidCncia
viol'l:
o 11ais funda•ental dos princíPios do Direito InteTnacional:
pacta sunt servanda, :segundo_() qual todo tratado obri&a
as
partes o deve ser c.uçrido;-pol" ell:ls de boa fii. Tal principio
constitui lo~:ica11.ente a pedra anJular das relações entr-e
os
estados, jâ que se111 o reconheei111ento do axioza de que a:~s tra
tados deve dar-se fiel e estrito cUIIJiri•ento correriam ,rav;
perigo a pal e a segurança intern:u:ionais.

4.
Ao pretender denunciar o tratado o Gover11o da Ni<"a
rleua se • esquece de_ que ~~ tratados nto pode't!l terainar s~ nã;
por acordo expre.sso ou ticito_ entr~ as p~rtes ou -virtude.
de no.r~~as clara•epte previstas. no Di~eito Internacional.
S.
, O Direito Internacional proibe que tm. tratado
co111
as características d.as do Ezaguerra --Bircenns possa s~r
dC'
nunc:iã,•er. Ele Se infere do Artigo 56 da Convenção: de Vicn;
sobre o direito !los tratados, o qual foi CORientado pela Co11is
são de Direito Internacional Jlos set:uintes te:rao:s: "··~ O c;
ri ter próprio ·de alguns 'trll.tadoS Cxclui a poSsibilidad~
d;
que as Estados c('Ontratan~es tenh::t.ll tido a intenção de
penai
tir que Ulll& parte o~ dçnunc::iarã oU se retir3rá deles u
seu
arbí~:rio. Exe111plo dest:cs sãO- os triltadOs de deli111it.1Ção
de
front.C'ir:~s territcri:1is" (lníor111C'S cla Co111i!::.;;io de Dhc:i'l.o lnt~1:,

nncionnl. Suplcmt·nto'. 1lithcrõ 9. (A/Co:=.09 o Re\'. l) Nações
vigési•o pri111eiro pcr.Íotlo de sessões N?"'' Yorl., l96(i)_.

Unida!>

6.
Deve ser r~iterado_que pelo f;aoto Õf! ser o tt·ntndo d1•
1928 um instruJftcnto que ckíiiH• qt•estõc.s territoriais, esta\>ele
cCndo por conseguinte Ulil rct:irllle ohjt"tivo, n5o i succptlvcl d;
têr111ino. Jlor Úl t 'imo; lonf"C- ·,Je Jim•er c:x.istid:> á possi bi~ idade
para a e:xecuçiiô do u·atado, este se te11 cq•prido franca ,cordial
e inintcrTuptnll(.'llte.

-'·
Nest::ls condiÇÕt"S, não sCndo o tratndo EzgiJc:-ra - Jlúr
cenas ue instru2ento denunciável nc>::~ suceptfvcl de t.~l'M.ino pel~··
sõ vontade de Ulla das Jl•rte.s, o Governei da-NicnT:Ígua deve c.onti
nuar obserwmdo--o_cOD.o o t·ea feito atêo·presê.·ntC:-não bá outr;
alternativa • .A ColÕmbia',por sua parfC,Ostã Alerta e viailante
para -exls:ir- fa:o:.c:i- respeítar os -del•Cres e obrigações que,
de
conformidade cOJA o Direito Internacional, se ,leriva• d:l. _tratado
sobre ques:tões territoriais entl'e t Colo11bsa c a JUc.:1rEi~un.

e

8.
O Arquipélago de ~n Andrês e Providênci.l pol- su:1 '1.2.
calh.açio e caract.crí.sticãs- gO'rã- mnJ. -territorial, plaUft1I1118 COôl
tinental e :z.ona econõmica exclusiva, de co:nÍOrl:lidadc COJ:l a~ noT~s e princ~pios _~o Direito_ Internacional. Afi rr.:ar que o ci
arquipéla.a:o est"i _ i~ca·l~zado ~!1-~ pia~~ro~a:~~iitinentai da Nic!.

u&'

I 535

1536 Quinta-feira-29

Maio de !986

rãgua e que portanto pertebc.c aquele- pais ê sir.iplesmcnte um
R~rdo juridico.

aJa

Todo o At'quip;:;l:lg'D ,ie S-.:úi'-Àn4_r;s e __Viov:!,dCnc:Ca,""inclui
das as ill1as Mangles c o território compi-cendido entre- o
Cabo
Grnc;ias a Dios c o Rio Sãn :Juan, pertcnceytun p!'i!W.Ciro ao Reino
da Teru Firme e posteriormente ao Vin·einato de la Nueva
Gl·!.
nada. Sob-e-ste re1:in.c cncontravaro-se taiS territ.Õrl.Os no
do 1810, quando iJ1iciou-so DI 'gesta cmn~cipadorã. Os· Gover-nos da
Co!ômbi:1 ci· da Nicariigal\, li1/reiacnte AcorllitraJl e trocarara os in:.:.
t'rumcntos de rntificaçio de 1um -t~at.:ldo inú:rnacionnl vil ido
perfeito, medinnt.c o qual nosso rwís rcconhecC'tt a sobet·ania
plcmo dir<'ito _d:~ Nic.&rã~:ua Sobre a Costa de Mo:;quit-Os, coiuJJree~
dido entre o CAbo Graei35 a .Dios e o Rio S::ln .ruan_c sobre .- as
Jlh:ns N:mglc Crandc. e \\inrlt:le Chico. A Rc-.públieo d~ NicarSgua r~

l>

rntensidadc de eMJ.pO utiHz5.v~l, ponto l' .p.c;mto, d~e ser. r!!
giS~rAdO ·como um Valor de referência;; p~a ~s_:~ções _:laScc
A ii dad~ somente.· ~mo inf~rmação.

l3

Observações de

9.

eonhcc:eu,:Jor suo vez, a ~oh~ran:ia c- o pleno tlOiii!Jiio cla, Rt"púl.Ji 1,
ca d~ Colümbia sobr_~ a:s Ilhas de; S_un Aí:uli'Cs,J>rodd-é•b;cf:;j, S:úü;·
Catal:ín11 c todas .ns demais ilhas, ill1ota~ c rC:ch11.s que
porte dc1 t::1l Ar<iujpélnto de S.:m Andrés.
·

ía::t•a.:

pel:ma-nente.

Pli.RTE II - A

caractcristieas_ de aq:t;_çna~- "irçfriyan

ineluJ~~'WliJ......1.,g_

~-.llo;-J<SJ~J1f~~~~J.çlig_§JLr.c!~

t.u.\ldl.'I~.Q._c;..mJfu"l.oª 6Qtion•F na 1'!u:;i·c~.n!".QI.!!H!.G.9~~
Im.t:.~~.Y..M.-

~2.. -

.cor.act·(~rt•;Ü.c.q
~!!Illi'.!!.-ls

_(!S,...1J.il,.lr!wff

;;ç,oCcfõDltsln;i

_9_~r:_VY.~~lo cnrt•~l d!'_,t&dirçcdOnpi.s ou n5o.

coiun.:~. n9 _

RÜlttero de série "d' IFM

1-

A Ropiihlicn cb Co 1Õmbh--elir~prirã "c"om n:S obr.is;~Õcs
re.spCitaT'-os- aiTeltOS-qu·e~de''"taJ ~ifl'~"t~tiriCn=tõ -pa-T:. -1:~
1

Nome da estação -fPi:eCC!dida-Pela frequência consignada em.
lt!l:=)

c íarã:
der i vuD- se.

Jt~~~~ ~~. or;~~!ão]':".. p~a... ~.i~n~, N para noturno)
(Seguém ã:s as-sinaturas)

_ Número _to_tlll de torres

I
J\~0

5:

l

EM ONDA MnoiA

P

NA

'zmGtl\0-~2:.

L

A

N

_:_ - _- ~
.
_.Número--da t.Oi·1.·e} esta coluna-mostra a ordem numérica
t~res, como serão- desci'! t.as nãs colunas 6 a 12.

~

Razão de campo da torr~: ra-zãO eilt.i-e o ~o teórico
torre e o· (la tOrre de referência.

AO ACOIIDO REGXO~l\t. P~-0 s"ERVf~C)-·pE RAD:IOD.í.J?EJSÃO

PAR'l'E :I -

nature:~;.a

das
di:.

_l)ifcrenJa. de fa!Jc _(t, _g:rau-1!:_)_ 1__ o_s_ta_ coluna ind,J.ea_, cm <]X"Finl!'!,
a 4iferença positivn ou negativa no angulo de face do campo
acyj.~o ~--t~r_~·-c;om r~~~ij.o_ ao campo devido a ·torre de refc.rência ( o sinal menos siqnif;ic.a negativo, e ausência de c!
~al_ _significa positivo) 1

O

caractcdsticas bãsJ.cás das eata.çõci> CDrista:nte~- -do PlanO
(excluidas as infOl:lllaçõea sobre antenas dlrêciomU.s) •

E!-"pllÇ~l~JltO

·alétriCO eJ\tre as tbrres (graua) 1
&sta cO'tuna indica, _em gr.ãus, o espaçamento elétrico d.a to!_
lõO" a parur t.'l~ potit~ de Ú:ferência mostrado 11a coluna lO;

l'li,R'l'E :II - e:aractcrí.sticas das ant.enns_

A~:i_mute da torre {graus)
EsU:t- co'luna indica, e_n1 grau~- rc:ferenciad.oa ao Norte 'ltcrda-

A- CaracterÍ.IõtiCas das antenas c:Ure~-ionais,

i-ncluindo-~,_
ou
d!!!scrição dO -~anipo irradiado em várias t!irCÇõiS {set.ore3') ria
aus:6nc.ia do inforci.it.ções · ~-obre -antenaS-direCionais.
de caro;ra de topo ou ·cecciQn~p~s. r11,_reç_io!"lais ou' não,

Ge~to, o a:r.imu_~~--~ tor~_e_ cm ralação ao ponto da ~efcr(;ncio

f.ndic.ndo na coluna 10:
lO

:Informações s:Uple~~~entares s&ro "cis:temriS dirc~ivos Cl.l!lt
dlayranas cxpand.idos.

B-·

Indicador do ponto de referência.
Esta ê:oluna pode ·conter ou O ou 1, con o scguinto s:Sgnific!!

""'

D __.. _o -~-s~açnw.mto e a ori0i1ta.ção _foriliq -indicados elii -l::'claçiio

:-""'

Informações supl~cmtares Sobrl!:',- nntena[l com c~rg-ii- ~e to··
po ou séci:iollat!as, _c!!iretivas ou não.

c-

a

Wllll

ro,

.l • o

referênCia· Côiiõm tjiie geralmente é a

priln~irll.

tor-

c~paçwnc:nto

e a orientaç:iío forma int!icados: em ro.lnçio
· ii torre prccc:dentc;

""'

Al tur.o. clétrica da

to.~;rà

{ em grAus ) J

Estrutura-da torre,
}t~;~t_,_ co_luna cO!l~, um ~igo d! O a 9 dcsig_nados para in(li-

N9 co_:u~n~ _

- Car -a en:trut.Ura

NÚinGX"O de_ SÕric da :IFRDJ
-prequência cons;lgnada (knz) J
slmbolo 1nd.1Cli.Uvo do pab ou da iirca geogrãfiea na qunl C.!,
ti locaUzad~ a csbçii:o (v~ tabela 1 do Prefácio i. Lista

--O -

.. .

"'2 -

3-

-

JnternaciQnal de Frequência) :
Nome da estaçãot
eoordenada5 go~rlificas da estaç;_iio t_x:a.nsmissora em ·grau11,111!
~toa e quando possivcl, &ec;JUndOS:J

lO

Prefixos
Classe da estaçÃo (A, B ou C) J
uodirio de operaçÃo (D ~ra diurno, N para noturno);
Potcnc.ia da estação (kN)-'
__
_
'L'ipo da Antenal A - para antenas verticais ~~~~es
B - pora antenas diret:f.vaa incluindo Cll:t:Çil
ae topo e seccionadas, t!irecionais ou
não.
ç - para lil!Íitações do_ Çilmpo indicndo, na
ausência de informaçõe~" õobre ltnteu~s

5 -

llb

Para antenas

o~dirC:tciorlaiS,

altura

~IÉtdca _,;;~~a)

_Para antenas onidirocionais, intensidade de campo irrad.i~a
no plano horizontnl.cm rr.V/rn. a l J.;:rn.;

·.Jf_

antcma Socéionada

.

~

EateB CÓdigos são us.:1dos ·nn

caracteríSticas das diversl'IC
estruturas. Ele~~: são usa~los

'8 -'-

ll

Valor de radiação -rms 1 ProdutO do cãJRpo car·aeter!sUco :ms
a\lCullldC:Irio ?lflno hor:LI!:ontal, pela raí.ç; qu~o>drada êia_ pot-êncl.o-

:r:: 1 - constante dc-~ultiplicaçiio cm 'IIJ.V/tfl a 1 km cons.itler;:r:t!o
Ul1la.

diretiVB.SJ

lla

de -.cãdã: torra's

antena vertical simples

reSistência de pc.>.:rdft de 1 ohD! por t.orre.

lS
M - 1\.ument:ado {oxpa..,t!ido '!:!cY.lif!..::.:l.d.o}
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DIÁRIO DOcÇONGRESS<YNACIONAL (Seção Jl)

..

Fator

~de

qullllkatu:t:a

diag:r~~;mas

para

aumentados (exp. mod.} e

Alt:ura
r,l tu r a
Altura
Altura
Alturn
Altura

expan(!,idos e.'•V/ra a l kra (para aubstitl.\ir o fator c::JI,l~drát!
,::o do diagraMa normal quando dcvelll_füU' tomadas pr13cauçõen
~~pcciais para assegurar a estoabilldo.de do diagrama) r

Informações suP.lEimcnt.are.o:,
f Cn!!J?O"lrrii.dia~o_t?~ v~r!ot~~ores
inforn;,c'5o sopra pPtQnns djrç·eionp.is.

seciio n

dosc~içiio aetiilht~oa

Na auuência de

na_ aus05nc:La

dO--s-1&-t.ema de antema

de

.C~nt:ço

_29

da socção inferil:'r (grnus)
da bClcção i nf c r .iot í graus)
da secçio i_nferiOr--(grau&)
tot.al dn to1·re (<;!raus)
da secção inferior (graus}
ria stl"cção inferior (!Jraus)
dç:> dipolo inferior (graus).

di~

rccional, é ncccàs&r,io uma indicaçio <las lii".l:l t:.açõeri. dó campo irradiaC!o C!l_~otores cspec:tficos._ Hflat.t-:: r!'lcos o diag:.;_!!
ma de irradiaç:iiio (0:-3.G"09), é s~Jdividldo el':l .;., tores con umo.

Difcrc:ir~Çll erú:re -a:_ ltltur<:~ c:!étrica -.Opa
renl:c (l>nscada na c:listribuiçüo de
rente) c altura real (groc.u:.;).
-

cor

inc!licaç5o do cmnpo inSxi1JlO ir.te4iatlO no plaw.. :.ori~ontal part. ·cada set.or.

Diferc~ça

cnt.re a alt!ll'a clét1·ica aparente 4a secção infcr"ior (baçcad.::t na
dist:.xibuiçiiõ de cOr'rento-) e altura ro•·
a1 da secção- in!crior (gr;,us) .•

Sctor (9raus} referi~ ao llOl:'te verd.adeirP para o q~l é

18

especli"icado o caJapO irradiado -'xiiDOJ
Intensidade de Ctulfl90 11\ixinn

19

1rradiad~ -~- s;b,r- d;sc•dto

Vazio

na col\Ula 18, no plano horizontal ea ~/• a 1 kas

Va~:io

Qbsc%'.'9açôes.

20

Altura da secçiio supel:ior lgrau(l)
Altura da sacçiio inferi'or (grnua.)

PARTE I:I - B

ll.ltu.ra total da antena (qraus)

Infopnacõg;s suotnnoentare& -oara, siftCl!l!s da antenn' direq·
va COI! dhgr.:!!!aps e;m11.rnUdos ler.oandi(-,o W4ificadol.

Altura da secçiio superior

(gr~ua)

Centro do DJ.polo do topo (graus)
@iqo U!U~do na
~

N9 de s6:cle d~ IFRB I

(PAR'l'E II-A)

!'requ&ncia c:onaignada (kHz) J
N~ da

)

Vazio
Al.tura total d3. antena (graus)

estaçio1

uori'irio de pperaçiio (D para diurno, H para noturno);

vazio

119 total do o~.crl:scillosr

~·

Vazio
Fator do· c:.Uatribuição ãa corrente
Va:r:io
Relaçio da c:ori~tc doi: dOis elcm~lltos
Fa~or de esc:alo~al!'ehto de m_OOo que
f(9) se-ja 1 no plan~· horizontal
Vazio

Ac:risCi.Mo -n9 •r

Intensidade ae campo no azifiiUte central elo o~tcréscimo
C-.V/ft a 1 kM),

7

Az:l~mte

central do nc::réscimo

r.

(gr~tus) J

vão total elo acr&sci1n0 (grauS) 1
10
ft

Informaçõa:s suplementares J
A ordem em que sio rnuaerados os acrésciiiiO!t Ú.·dada _no parágrafo

2. 7 do Apendice 3 ..

1

Vilz:ioD.\.f~_l:;cnça

Infor....m;õcm sunJ~•mb~$ nnm gntcnn

mn

da torre t.ot_al
eugiJ de tcm:=t

Vottzio

Quando UJIIll antena utiliza carga 4e topo ou Õ seccionada, i:l
coluna 12 nn Part11 II-11. indicar' de 'J. a 9, inclusivo.
O
valor na coluna 12 da Parta .II-A descreve um tipo pnrt:lcula:r de antena Utilizada, com cargll. de tapo ou seccionAdG

Vazio
vazio
Valor Dbsoiuto 4a rela_ção da componente real d_a qorrente ii coupOJ.tcnt.e il~o.g!
niria da corren~e: no ponto de ru:~plitu

deacríto Dba.txo;

COluna nY

l

5

NÚJIIero de airie da IFJtB;
:Frequênciã consignada (kB:t:l J
Ka.o da e•taçíioJ
Boririo dtl operaçii.o .(D para Diurno; N para noturno);
lt9 da tone.

de mãxima.
vazio

a.

Acordo Ra9ional P<:tra o Serviço fio Radiodtfu:.ão
en1 ond'a ~a na negiiio 2.

~ coluna• 6 • ' contb
valores daa .,.uatro car~etci:lat;! i::aa doe:- ele-=ntoa que const1. tuetft Ura;J. antena COla ca.rga
da
topo ou SI'Jec±onllda. cada 'UIM. dea$.11111 colunaa pol!em. conter
Ulll .algarie.o repreaentftn4o o valor de UIU. dada caracter1s-

tka,

PRE:HlS.<:AS

(PARTE II-A)

~da~.t"actS:djtic!'l Pl!ta

C2U.'l'i'ULO

-A

:=~b5di~2r!: ~v~~!:~t
Altura·E.lútrica da torre tgraus)
Altura 4!' M:cçio inferior (graus}

Ttc'NlCJ\S

A serem utilizadas na a!'licaçio do Acordo

cont'o~· ~aixo%

~dona

(gr<:~us)

~
,
Rel~ãp da c:orrcnte máxima 03. sccçD:o
silpet"ior para a corrente mS.xima da
e:ecção in!erior

Va:do.

~·

eo.O

entre a alturn el.(!tric<l •lr>a-

~:~~~l (~~s~~~~~ n~ 0~~~t~i~u!y~~r~c r~r

Parta I:I - C

r

DEF:INiçOf.S -ESIHOOLOS

1.

DçfiniciieS

"" ~l&a das def~n:lções eatnbalecidas rio ftegulrunento de Ro:dio.comun.1C;!
ções, as- aeguihtcs d4finiçõec e aiabolos- •o ~licãit a este AcurdÕ.
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l.i. Canal ae raa:{o,Hfusiio (on\ NÜ -

áreas rur.;tis contiguas_ e qUe· ec:tã prof:.cqida, portanto, contra
1ntorfcrências •

Urna parte do espectro de _froquêhcia igual ii largUrA de :faixa

n_e

cessã.ria para ef:ltações do,-radiodifusão sOOora, de ampli t'udc mod-;i
!ada, que se cnractc~i:~ut ·p'ólo v':l.oi: ilominai da- !rcquêriO~~.a port~:
dora, locali:tada em seu centro.

1.12..

Est.acão classe

c

t a ~s:taçã6 destinada a prover cobertura a w:1.a -cidade- e
irca suburbana contig"l1ZI, localizada cm sua área de
serviço
c. que cstã prote'il"i~_l:t Con,tta interfer&ncins.

1.2. Intorfe:r.ênc:l.a obie't.ãvel

primãri~-

-e

n 1ntcr:Eerê:ncia caU.tuLda, por um sin~l ex~cdcndo o cã.~po mãXil:lO ·
pcn:missivel no contorno protegido, dlt acordo com os valores e&tá_
pulados nesta norma.
~

a operação Cntre -as

():)c~<s.cZi.Q

1.14.

2 a linha contínua que de:limita. a. iirea de serviço prímii:da ou se
eundãrin, a qual est.i protc9ida ·~e lnt~rferênc:ías o~j~et!i:veü:._ -

..
a :&rea 4e serviço d~li~~~;itad-a pelo _contorno- parit o qutil o cõlr.~po
da onda. teri:cstre cstii. protegi,do Contra inter!EirênciaS
objctãveis-, de aeordo.'com o disposto no cap3:tulo 4.

:e

--

e~~:.:;_~-!-h~;~~ ~~:ais

do- ~o~ c do

n&s~Cl'r_ do

aol.

Rede i'.fnci:-onfiada
Duas ou. 'l!l<lis. estações de_ radiodifusii_o cujas frequênciaf:l- port!_
do;a:s São idênticas c que emitem o meoJliO programa simultõ~ncii:.
mcnte.
-

-

---

-

-

-~

l:.'m uma rede s1.n_croni~ndn a diÍerença cDtre as frcquêncic.s po_;.-

1. 5.. Arca de serviço necundii:da

t<iúÓrõ~s, dc. dois transnis.sores q'u:iisq\ier, n.ão dc,.C- Cxcr.dér '
o·,l H::;." O retnr.:lo (lc J:\O(].!,tl_ação _cnt;re dois tran. •i3s:oros q~.~i!.
quClr ila roãc ttão deVe e~:crid_tlr 100 'iilsi, ,mcdiéo_ c:t;
·~.isquor aos
dois locais dos tranf:lr:~iss.orcs.

E:: a lirca do ccrviço de Uni taaa pelo contorno_ para o tiõaJ. o cn.rr.po
da onda espacial d11runtc _50!ZI do tempo estii prot~gido c.ontra interferências obj~t5veis, de acordo com ·o ClStôl_beleçido no Cap.ti.
Intcnsid>~.,le

loCai.s do nascer e do por dÕ' sr;:.l.

noturna _

ll: a __opern_çíi~1:15.'

1.4.. 1trea ac- servieo prim!i:dn;

l.(i.

hora~:o

-

1. 3. Contorno proteqido

-l.lG. l'olêncj n de

de c,,tnno nomin~l-~tJl,:i,.;..,;vcl:

\lffió:l

cctncão

C a p:~tência da portadora não PIOtÍuladu fornecida ii. ant:cn~.

2 o valor mÍnimo ,de cmup.o,. acordado, ':neccssâri~ para provl'#r
uma .rccci,çií~ satisfatória, sob condiÇões aspeci:Cicadas, nn p~
sença tio ru!dO at:fr~o;Sflirico; rui.do feito pelO homCm- c intc:r:fcrC!tncia do outro! trans:aissorcs. o valor da intensidade de c;:ua
po nominal 'utilizável foi utilizado como referência para plan;
jõllllcnto.

2 a. onda eletro1nngnética que- se propaga ao lon9o da su~rf.!clo
da te~r11 ou perto -dela, c qu~ nãO. foi rcfl8tida-pela .icmonfcrn.
1.18.. Ond<t ionoMéric_a

2 o valor mi'nimo da Intensidade de campo · necessiria para nrover uma recepção C.zi.tiSfãbSria, sob condições cSPecifi~acYa!'l cm.
presenç11 do ruido ntnosfõrico ru!do feito pelo homem c int~ri'~
rôncia cm umn situaçiio r~al {o:i1 ~ã~:ft.D.nto
plano ae co.n·
siqnaçiío de frequ~ncia11) •
-

E a onda elctromagniit,iea que foi refletidor. pela ionosfera;.

de·um

E a intensidade de C8111!» lha onda ionosferi.cn, durnnte n
hora
de refer&ncia, qu'~ é ax:~dido em 101 daa noites do nno.
A h!!
,ra de x;_~:ferência é O pCrrodo de UJftll: hora quo COl'l'.CÇil. unta hora e
meia depcÚ.• 'do por do sol c ·termina duas hora= a- m&ia · depOis '
~~ _pº;- do__ l[lol-,_ no_pc.nto mi!dio do _t%-ãjeto do nenor <;~"ra:-r.~chculo.

-Valor a{ni.mo~ acordado, da r&lação 'sinal/interferência em

audio fre;uência que corr0:sponóo a
'lual.idade de- rCCePção de
finida subjet.ivtllliClntc. Esta ;;:dação Pode ter valOres diferen:
tcs segundo o tipo de se;rviço des:-ojado,

uma·

1 .. 9.

!: a 1ntensidndu de campo da onda ionos!érica durant-e n
hora~
ê exccdiüa cm,50\ das notteS _do an~. 11. tii:)ra de referência é o pcr!odo de u!na hor:l que co:ncça Ul'.ta hoJ:a- c
n.ein. depois do pol:- do sol ci' termina duas ~oras e nu!ia
d~po~n
~o 1iõt do nol ~ no ponto médio do trll.jeto do menor grauGe e!rc:!!

-~~ª~~.M9.._em Tlld;.Q.. -r~.:-rº'Çnc;;i.a --=~-

_d~_~e~r&nc.i.a que

Vnlor da rclnç~o llin>J.l. dilscjnd-ofoínal inl:erfercnt.e_ em radio:h"t'l
quência que, cii concliçõec bcni- doi'tO:i.lfm:ltla~ pcr~itO obter a r;
lnça"o _ele l>rotCÇão cn; nndio tr~~ê-ncia nn sdda ele wa ro-cC!?t.or:
Esta::; det.crrr.inudas concli~Õos CO!IIprcondr.ia a·iVcrsOs p.l.rl'imet:t·(,S •
tais como a :-;;cp.nraç5o de frcquancia cni:.xc a portatlora llcE:CJj.:td&
c a portãdora illt-Ctf.r.rcnte, os cnractor!sticas da cmissUo (tipo c 90rc<n,tõ~gCIII <lc modulaçiio, -etC~, ni.vein- de cntraC:n e sn:rtla
d:o ~eo:-pt:<:>r .,., uu:ns e;:~J.•;.ctCPrS"F:t-.imoc pr<ipria,S(selotiviolad<õ!" ,1m~u~il>,!_
111l.ndo ii intcrJ,'IOdulnçiio·, ·cite,),

~~·

1!_ «-.J.Jlt.ens:Ld.,dt:: de c.;u-:~.>0

1.10. ' Y.t:tn~·5o (:úlc:se A (Voj.i nota 4 ll~ scç:iío 4..6)
:S a c.staçE:o destinada a prover çobcrtura sobro oxtttn'sas ~rc<~B
do ·aCrviço primlirio o seeuOOã:~;1n, e que está, conucquentemcn-

_4_o :iil:l.nnl ela o:vl"-

Estadia cl;olsse n

f: a estaçiio dcstinnda a prover cobertura dentro de sua ãroa
de serviçc prim&ria, a wa ou riais c~tros populacionais e u

pl·op«u«da'

na

dircç1ío horizontal, para wna ostnç:;o de lk\f de llOt.ênc.ta, co•t:::!
clcradas al'l 1,erd<l:l Cl:l uma nntan::1 .rcnl,
NOTA;

a)

O ganho· (G) da antena transmissora :t'elutiva•a. uma an:téJlft

vÔ.rt.ical curta~ li cbi.da

C. dB Pela ~e9\untc oquaçãl?:

te protC!Jidn contra int.e;rf.crünc_in.

1 .. 11.

t:.<>:~:r<:r-atrca

atr ...vS.c. do 'solo ;:.crTci tn~cntc condutor, 5. dislfincin •~e li~~

G • 21f

lo~i

_E~ 300
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é dada._ em dll •

pela_ seguinte equoção
2.3.1 -. ';t'ra1etôr:iã~t\OmoqcMas
p.c.i. "' 1.0 log Pt

+

G

A c:c:nnr:-ttncnte vertical ila_ int;_~:r..:o,iilaélc ele C<J.T.I?O pata urn1'! tr~
jc:tÕ:do--1lo~oscn_Ca é _re!)rcs~'..:ada nestes grii.fieos coÇlO_ ur:~a
· ;~nçno-::·aa diStâuc:ia, ?~ra v5rios vnlqrcs de conduti\;-idtadc

anuo Pt é a potência da eStt~Ção ém kl'l'
2..

d!!- solo.

Sir.1'.:Jolos

.,,

1

•""'
"'

'

11. d;i.l:>Hinci~_cm qb51o~tros

he,;t:~:

watt
quilowatt
mili.volt/Inotro
~V/m
microvolt/Jnétro
dn
decibel
d!l{>:V/m} ~ é!cci'b-Hs cor- rofc1.·t-,ci~ a··::.-, \1~'/m
clC{J:.\·:l: decib&i,s_-®ln_ re:i:crênc~a-a 1 ~
mS/m. : milisi~Jnens/1:1etro

mo~traila

na ;;~bcinsa

ôs- -gd;:fico-s _dé · 1.- ií -9 s;jo no_rlii;i_l_iin~o_s_ Par.:i. •.: ;"I fnt:cn!>idr.clc

~~~::;:~~::t~:!:!~::~d~e 1~1-:::~:;~:~~~j. ~ .'~~;~~ ~cu::,~;~

:aV/I~

,;~,l;1.tiv.:~

<1B

a 1 )'.H.

-

A-_linha 'Uta 1n;n:Cada .. ioo nt.V/rn a -1 ktn" ~ a J.nt"cnsidac1c-- de;
c:am!')o consJ.dcra_ndo-se quo a antena est6. cm Wl\a supcrficic
~-e corlc'!_ut,lvid;,do _pc:.:fcit~.
Parn_ siste~:~as !l-c antenas onidireciQnais que possua.oq UI:~ c<l:n

Cli.Pt'l'ULO 2

PRO:PJ\GKr./\o

é

{Y~":l)

---um~-~-o;!r;cala )9-o'!>-1.;çp• .i~ic~,· _ j\ __in:._-::ns,i4"de_ Uc ~g•1:;:;:....o é
~-:l~~r!_
da- tl<l o).dcti#"üa C!:J. _c~cala li_I,O:::!"'tr cr:~ t!,ç:_cibcis ;.ci~ll de ]J!V/::t.

quiloh~rt.z

~~-~~~ncte:~s~ieo _~.fercnt~~- aeve _-s~ ";feJ.ta
~n!o_I:Jile a!;_

T~~ES'l'RE

2.1 :"' CondutiV",i.êllidC do· Solo

1981)

"'

uma

ce:~reç5.o -

-

--

ca::~pu

se as inten-sidlldes de

lO O

do com uma decisão d.a Primeira Scss~õ-(BuCriOs Air~s, 19ft0~
as J!!Cidi:flcações introdu%ida~ durante a se-gunda ;es_são -{;fio
de JariiHro,
e as rnoClifica.ções -submetidas
.ilCordo

de

com o item 2.1.3, abaixo.

....:!L_ x 171,

E .. E0 X

2.1.1 -O Atlas da· çondutivida~e do solo forma_ o l\_pendice l a este
Anexo.-- Ele contém a infomàçãci OOiQu~a- fi.- IFRB uEt oco,;: -

seguintes equa_ç5es:

+

E_.,; _E0

Ec -

100 + lO __ lo9' P,se os calll?Os !orem,
sos-em dB ();V/ml.

Pal:-ã

sis-tcflias -d~

antenas

direcionais,

a. corrcçiio deve

:fcit.l!. de acor~~ COlll a ~egu~nt~ equ~~~o:

2.1.2-.l - Um nmpa. da condutividad!ll do, solo, cm escala
a cadA CÓ9ia aos- Atos f'"inais, assfnada.

grande,anc~:o
= E

""

-x

E0

~

•

:ii'&

os

_CaJIIPO~- t:~em

ex:9rcsso5 cm m.V/Jn, o

lO O

2.1.2 •.2 - Uma reprodução doste mapa, C1!l escall!l pequena, a11exo
cópia publicada. dos_l\~os_ _F~na.is.

2 .1. 2. 3 -: Uma versão diqi ta. da rnnnt.i.d.a. .__M. mer.-oó_?:.ia de_ \l~
pela. .lFRD.

E-- • Eo.

aos

dcYerS

as

~~c::

cad.[l pela IFRB, -À ll"RB
pruceder ii mõdificaçãO-- êõ
1\.tlas e comuni_t:ar as JllQdi:t;ica~õ~ .a
as ad:idnistr.n~~-

todlls

- p;

pl--o~>O'!:t:n ?/Jrl'l. mocB ~iC<lÇ:ÚC':I do Plano dc\•cr.i ser nvali<.;la
com bi\sc nc.:J valorc~ do At;.l;u~ na data em que a
!?ropo::-;t.l
:Coi ruccbida pcl<l, n'RD.

U1:;."l

2.2 - curvõ'I.S de intcns_itbde de c.a._nmo l>_l'l.ro__ a_.?ro'Qí!.O<'ICã~ dli ~nd<:~. ter
As. curvAs mostradas.no Apcmdicc 2 São Paríi'~'Se'i-CF.i Usae.as
na
dete;rmi__!).,:çíiQ d!l_Pi"opõ!gação êla 'ond.ll.•._teri-Cstirer n~s- se~intes

fai);li.S de fro.quências~

cr"C.rico ll. o
l
2

-

570':- 590

600- 620

7

630
66o
690
720

8

•
,.
lO
ll
l2

13

15
16
lT
lO

19

exp:-osr.os

intensida_de de

Cll!Tl?O

~~~~!i-fa~=~ de

c_an.po_ rCal: cm um dc.terrninedo tu:.!,

i~t:e~::-idad7

t:!_:.;_ada dos 'Jr.iificos 1

19;

ü

de c~~ ~_ar.[l~'t.e:r;ís~ic~;

pi::itênt::in. <fa esta_çáO em

f.1l.

serem

ut:ili-..:n

~:~::n::~~~:=:;: U::fi;;:::·~:::!:e:!i:~:~;:. é1\=ã=~~:~~:z.;:::~

~ -~ ::t:::~~~~dt:~~-~:~:~~:~~:ã%;~~-~~·::~~~si~~~és ~l:S gc:.~:(~
-r

1 ~ 19~ inCl\limlO o UsO--de -diVlSo_res ~r.a a.justilr valores
de ~ que-dú.;;.cm de lOQ mi/~ a l ~: Entre~~nto,q·ua.l~ue;

1!.

métocl_ó usado ndotarã etanaS- scm.Clha.rd:.as aos diScutidos
bai_Xo:

onidi

determina(lo

- 560'

3

•~

forem

Par&- ambos sistemas de· antenas onidireci.onais o_u direciona
is o valor de ER deve ser, encontrado. Para. sistemas
recionais ~ podê ser
usando lis .se9Uintos eqa_!
ções:

kli:z.
5~0

carn?Qs

de

a altcn..·açlfC':I Ce
Ul'la conr.ignt~ção l!lo Plario, . em vix'~Ude aa incor~or.,ç50 · d.~!;
tert dado:;:.

~ •.1.5 -

O:r;

O CJr~fiço 20 __-consi)Ste
3_ par:cs-- de escala a
do_s __ -com c~trõs gdificos clci_l!.pêndice 2. C<'!da par contélu uíuã 'esCala cr.. dccihéis c out:r·a er.t mvtm. Ci::dõ! "O.,r
no~1~
ser t:ort.:~.llo c t~ê.npt:o.cJo col':\0 u:~a unill:<~é!C a se::- ut.j ll~aà~ t·o

momc-n~o-al']um,

:2.1.11 -Não pridcirã ser SOlicitaC.a, -rim

-~oo. sa

dB ·(.PV/rn}

2.1.3 - Q\lando Wltll" ~;tdmini::;tr,açiiOenviar .ii ITRn ct.,dos- c!_i!:St!.n;J.da; ·a
r..oõ.ific.ar_,o fo.tlas, a IFRil
iil_:t~r-mar -a_ =todfls_
adnJ...
nistroçCoS-q!!C pOSsUam·--cOtlsignnçõCs na-:Jte•#iio _2·: D~coni_
!lO dins, auõs ·a data em que esta iii.i:'p;Jna-çãa· i'ui -comUn.~

c(levcrõ.

ER -

+

~":lp!4_t:a4._Qr_

- 656

ER •

- 68o
-·110

Ec.

rp- ,

se a- intensidade de camp_o

'SIJ.V/m,

ER • Ec + 10 lo<) P r se a_, intensidade de

710 - 810

'820 - 060

em dB (vV/m)

870 - 910
920 - 9Go
"970·- 10:30

5

expressa eC\

••

C!

- 760

ein:po- é

c:xpre:Sila.

-

Para aeterminar a intensidade de Co'III\?0 a l.lWl daC.a distância, a "'scnla & .colocada na distÂncia dndlt com o pont.o de
100 clB h1V/ml da escala :na. cul.-v.a de condutividade,.

101.0 - _!100

lllO -,..1110
1180 ~ l2'l.O
1250 - 133-Cf
l3liO- llo20
lh30 - 1510
1520 --.1,6l,O

I::n_ é, então e:iico.nl::rado nA escalill.t o ponto no gr!_
subjocente (que esti deba1xo
ponto En_ da escala )
a --'-wtcm_$f,_d_~® de ~ ~- !lJII_a dad~ distii.ncill •

O valor da
f'~co

do

fo_rnec~

.._._-..

·~ -_-;__

153~

I 540

Para s:e,.iletertdnar a distik.cia

o valor de

c:MpO,.

Ea

\ma d~a

a

intCnSidadc

i e~conb:.aa'o na escãla__ .S~el e

F(SO),dntensida!!e de~ da ono5a espacial, en 5011, em dB

clc:-

e~se

hN/111)~

~to está colocado diratamente aQ ntve~l ·dá i.ni:.~risidadi! de
c:..-po dac1a no ,P.&fi.co apropria~." A escala é então 11'10Vida
~izontàlmente at& qua o pOnto do ~00 d:B ( V/m) da escala
~lncida COIIt a Curva do Condutividade aplicável. A
di~_

t:incJ.a

podo,. entãO,. c:er l:.t.c!a

.na· abci:;sa-- dÕ--9rãfico

p. (10) •ini:Dn!li.dade da campo da onda espacial. CCI 10'\,
dB (UV/m);

- subj:'!,

P

1

e

t

A diru:::ussãO- ~Vtt.rmi.t.t~ reill.t:.iva ao -~fictita das:·~.!:
vas da onda torre.utre ~otã contida ~ 1\ne~ E
'

A- irradiaçi"n
no plano horizontal de uca antena onid_iri;r::l,~
~al alinentada con 1 ktl (inl:onsidade de canpo caract<!!rlr.tico _
Ec) é conhecida tanto por dados .de proje.~o quanto pela Figurn l.
se oç d:tdos do 9rojcto não- forca~conhccldO!J.

l:nf'orac: da Prlr..ei~a sa:ssS:o da Con.l:erência ~ CUeiio~
•Aires, 1980. O !.:n::oqrama. d'l!l COJDE!!,U!clor_ .~n;o_BJ?Om'l~.

está disnontvol

1Ul

IF~.

~tÔRcia da estação (k\f) r

lingulo de cleviiçio cm relação ao plano horizon'::nl,
grâus.

cento.

tQ
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.2.3.2 - 'l'rajetória não hoao'tJ&hi!ID

O Õ.ni]Ul0

do

elevação~ O,· Ó:

éto49 de Kirke ou da_ di!!,

9 • __ are •tlyl (0,00752

tâncla.. DilU:I.val.ente. Para àpli~r este_ .eit:C_!!o podem · ser
utJ.llzados, t&Jib&., os q~i.f'.f.cos 1 a 20.

o .:5.

Neste caso, deve aer utilihdo o

Se:Ja ua trajeto con. a' a;~?es_ · Sí,~ e _s2 ~~de- colitpi'i~nto d 1 e
d 2 - d 1 • o .condutivi.dadas "L e a2 x:es~~ct.ivarnente:,
co::w
J:IOS.t:rado na fic;rura seguintez

·I___..~~._•.,. ,-~r~

·_1_,_ _

. . .._I:_ _
...
_:_,_:

dacSo

por.:

co~ ~-~graus
0<!.._909

PodeD se~ utiliza~ ~· aa ~ellla_ 1 ou a figura 2.
Foi conaiderado que a Terra é UJM esfe:ra,_uttif~ com. wa raio
ãfCtivo de 6363 ;6 km e ·que
reficxõés- nã i:O~de~a oCorrem a
partir do wu altura de 96,5 u . _

atr-

A irradiação F{9) expressa como UJM fraç:iio dO seu valor
o • o para o ângulo de elevaçiO -coilsidetado,
Jninado dil Figura 3 ou da TabelA ri~

a) Condderapdo p:rbleir&Jftente:

!! seçiO_

s ,
1

~e~~-se,

nO __ gr.!_

f.ico correspondente à frequência de. o"OeX"ação, a intensi
&lde

de~

cor:a:esponrlente

~ ~d,utÍ.vid~de

a-1

dJ.atincia a •
b)

.t..

-

-

1

(1)

eo.o a

intenllidad~ de Cmll90 -s»ermaneee con_stantc na d~
continuidaae do solo, seu V~ior : inediata~:~ente aPós
o -

ponto de desconUnu.idado, deve ser o a:.esrno valor obtido

. . .!. acJ.JU;. eor..o a co.rdutiv.iclade_da 5eS'W'Ii!A seção
do
Uajeto i_~, a curva çorro~del)t~ a condutividade
2
:fornece a .Siat:;inci.a ~aqu.!Y&lente aquala em que seria o~
tido a - - .intensidade de cal:lpO encontrad• e._ a.
A
diiiÚDeia ~uivalent. ii ~ • A Mstânc.icõ~~._~ i_ Jl~Jii;~- que
di qwmao •.z i I:Ullor que a1 • Ea Cllso cõntririo ~ ó • ~
nor que a 1 •

cmço a dJ,s.~ii~cia x-eal a ; obt.ida
a
2
p.zl:r:t1r da curva c:orrc:s;;Jon<loni:c= a conc':ut1v1Cndo "z• !:1:n,!
lar a que se «»té• P'!'ra a diB:t.iincia equiv.J.lento- d + (d 2

c) .A 1nton_s1dade de

9,

em

.pode ser cletc-r
- -

i~ C!tl. _c:o~~ênc.ta, detenninado par~ ç.~ oa?~ru~; ;;,~ldir"_e~ionoal. Para'
antena di~cion~l, 'E .f(G) ~
0
_pode ~E. ~eterminado_ a_ pa:rtir .d~ -JSiag_rama de irradiaç:~ da ánt.e
na~ Ec f(9)./'P é ~ ~~te~S-~da-de de~ 20 a 1 ka, para um· de~-
JII!~do ângulo do elevaç:iiO e azimute.

_ O _produto. _:Ec %- _llll .

.r'!

.m.

A intensidade d~- campo da onda espacial 5etll c:orrcção F õ
por•

dad<J

{.2)

Ond~ l"<i é a intensidade de oa.~ dada
9'1%• 4 ou da Tabela III.

pOr lc:'.tura direta

d.a 1"1-

NotA;· Os valores d~ Fc na figura -t na Tabela l:Il e$ti0- norJMl!,
zadas para 100 '1/N;. a l b Correspondendo a 'fli!'A potência
e.fetiva irrruUada referida a Wll I!IIOI'lopolo Ou 9,5 dB (kW}.
Pa..rll-

d:lstãneia~

.aiore• q"Qe

42SO b , P ç pode l\l:l'lr exp:r:-o•so

~porz

..: all.

-

~s.~

dB(pV/•)

(J)

d) I'.ara sclçõcs aucossi,vas ~ coné!Otividac!<:~s t!ifl!rcntas re

Pé:t.c-GO

os pr~cc.di~nt.OS ~· !fl c. ~). ..

._

3.3 - In.tensi__da!!a 411!! car.100

~a

onda_ esnacial, em 50\ do temoo.

Isto & dado por:
(4)

1. Para 0

..

cil.cu:1o

da intensidad• &r. CUlPO .da onda especi-.1 deverá
(O acordo nio
considerou o ganho doyido ao aar, ne!ll a perda por excesso

Sm: ittilizadÕ o.Mtodo que se descreve a aei]Uir •.

polarlzaçio de aooplCUMmto).

3.4 - Intensida~e de camoo da_ onda_ esm~ciftl, em lÓ\ do t:er:r.:~o.

2 dado port
F

(10) • P'(SO) + 8 dB hN/a)

(5)

· 3.5 - .Variacão noturna· dp intenfl:lda.cb! de SDM? dn pndp esp;pcid.
1.1 - Lbta dm S11!1Z;io_loa'Z

de

d , ,

JMDOr diatind.•

Bc z

intansidad• do. ~ cax:~_cter~stico, e. mV/~- a 1 km da

Ali int<enllidades de canpo medianas horliriaa da onda espacial.
variam durante a noite. aaai• cono no nascer e no por do sol.
A figuxa 5 ..::.stra a variação !Ml,aJ.a referida ao V!'.lor col::re1
ponde.ntÕ a 2 horas a"Põs o por do sÕl no pon~ ~dio da. traj~
tõria. Esta variac:ão se apl'ica a· intensiCia<Ía; do CWTI!?O Of;:o;,
rendo tanto para 50\ qunnto lO'l- das noites.

trajeto do circu1o mbiliiO ()m} I ·

antena pal;'a 1 ·kW-de potêinc.ia.r
f (0) s irradi~ç'ij.o pxprcssa e. fraçiio do valor de e ..

do

o - o,

f

o. (quan-

(8) - lJJ

~.6

' frt •uincia (kHz) r
p

:tica sem c:o:r:reção, em dBl'l
!'c

z !.Dtensi.d!ido de

xn,

~

- Horas de nasc'!lr e por t!o s?l

A f-im di! fnc1Utar o. detendnaçlio da hora local do nascer

, mediana anu;,l de intensid.Ma de caliiPO da onda i.onosr'e-

tirada da figura 4 ou d.a Tabela

e
do por do sb't _a figurll 6 indica as horas corresponclP.ntcs
a
distintas latitude,g gr.oo;rr5fic:ms e para ca8:c. mes do ano. l\ h2.
ra & a, hora do rn<!!ri_õiano ~oeal no ponto· de intex:ell:<c e Clcv2,_
r14 .sor ~vertido pãra a hora lcÇial apropri~na. •
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Tabela r

- Anqulo dC elcvacão em fu!'Jc5o da_ ~-~·~_t_ân~io.
Distância (km)

Angulo de ·elevação
(9rii:U!,I:·)

50
100

lO:. O
200

250
300

z~g
•so
·';;DO

550

Goo

650
100

1SO
800

BSO

•o•

950'
1000

tOSO
1\00

1150
1200
1250

Altura da ante;m.
Fig. 1 - Inte-nsidade de
ticais' airnll!:n

1)00

(X)

Cll_~ c~rlllcteristieo _p,..r~~;

utili:!:nndp

UI!!

antenas

nhtc'?A d_o. t!!rrn

1)5'J
1'&00
fi;.SO

\-cr_

ª'

~soo

1550
1&00

1\. -

raio do n.istcl)"a

Unhas cheiasr

d~

\C.So

terra_

'\700

ant=a r~al- C:Orretamente: projetada.

Linha ponti~ha<lru

anl:cn~ ideal em

lml

175-0
1600
165G
t900
\950

solo pe:.:f.e:it!!_

mente condutor.

2000
2'0~0

2Hi0
2'150

.:c: zoo

2'Z50
2)00

2.350
'211UO

o•. ---1-'-

..

-.-

"'

__ -:?-·

ao

I

I

I
I

I
I

I

I'

I

I
I

I

I

I

I
50-

40

~~
l

w

'zo

:~::;:·:::~~~it:~~r~!~~:~]Cki~~~;.
,ge t.rnm:_lõl.~.l:ln()r r1~J

_l_:.N.

A - Antena Vtu:tleal CUi'ta

I

I

I

I,

I

I

I

I

I

I

I

I
I

:

I

I

I

I

1

I
I

I""'-.

I

J
I

'"'

I

__,

--

I

I
I
400

I

roo

I
I

I
I

I

I

I

I

I

'

I

I

I

,,

I

.I

I

:--1---J.

'
I

aba 1"'>0

I

I

1'-----r--.... :-.1'
-

I

I

I

I

I

--1

I

I

I
I

'I

I

I

I

\.i_

I

I

:

'I
I

l

I

I

I

I

I

I

---+-

"'"

I
I

I
I

I

I

o

I

I
I

'

ri-

I

I

I

I

I

I

111. - Po.t(incln cfetiva t_rraQincln ie,f_!!~i~~!!l~~

I
I

I
I

I

I

I

I
I

I

'I

I

!\
!\
1\

I
I

I
I

I

:
I

I

!.,54}- ~ 4 .,~54

'

I

I

I
I
I
I

I

G= orc:lg-• /o,00752 c:olo '
4 11

'I

I

G_Q

I

I

I

I

-·

-

I

:

I

I

7

-

I

--1

I

1200

d};..l.t.nCi"~

1<00

lEDO

..
-

1800 2000 l:m

.,- (l:m)

Fi9urn 2 - ân<ntlo de oiev;lciio cm func::i'o d:1 distância.
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Tnbc;la ;g; (eont1nuação)
'l'al:.ola II.- Va_lortt_jl_ __de

f(Q)

eara pntçnas yeyttcais simpl_es.

- --Aat,alo de
EleYaçãO:

Ctnus)

o

'
•
,.•
"
5

l2
l3

,.

f.ooo
1,000
o. ssg

1,00!)
l,OQO

l,o_oo

0,9r.e.

0,963

D.9SB
0,953
0,947

ló
17
18

2<

1,000

0,989
•0..,987
0,9.8<0,950
o, 976
0,97Z

u--

"

o.17J.

o. 99-2

H

20
22

o.ls.t

O,Y99
0,999
0,'997
0,99G
0,99-4

2

9

o.lJl

1,000

3

6
7

O,.l':::J.

I

oy94l
0,9::!5
0,92!Z
o,9o7

Jg:m
,."
1".776
28
30

0,857
0,8J.B
0,13\'J
0.,7!18

31

38

<O

0,:7 !õJ:

••••

0., 70S

. f:m I
"'

4Z
<4

50

54
Só

LO

0~730

0?6J3C
• 0,651.1
O~GZI)

f

0.544
o,S1 s
o • .t<.cS

O, S99

0,99e

0,9!1'8

o~

5!'17
0,99&

O.'lH

o,gn

0 •.991
0,989
O,'JSC.
O,Sel
ú, 979

O,'lH

o. 99~

o,ss:o

0,969
0.!?8&
O,S83

o.

980

0,97&
0.972'
ti, Sl67
o. Slf>'Z

0,9:'61

o. 967

0,55&

0,9'-t&

"· 950

O, 95Z

c. 94~

o. 9.(10

O, 'JJ!
O,!n:l

C,Sil3

o,;zo

0,917
3,902

0,90S
O.Bii'.J

o,e!s

a·.sn

0,1!:68
0,8.C.9
o, 830
0,509
0,7811.
0,'165

o, es.c.

0,834
O,BH
o, 793
o, 771
O,H8
0,720:..
0.700
O. G74
O, G43
0.621
O. Stt:.

0,74-Z

o, 718

o.~c.s
o~os

o.~H'
0~501

o,o<1Z

I

tl.633

o.
::J<:
550

'0,52'1
0,4 93

o•.o;G3

Oo-958
0,952'
l',946
0,94D
0,933

I o,nõ

:),9\l·
!),894
0,1?;71

o.s>a

0,133!1
O; 81 õ
0,795
0,7H

o:7-s1
0,7Z&
o, 702

0,735
0,.710

0,659

o,gec

0",96-0
0,976
0,971

o.~f>a

Cl. 824
0,603
(1,78'1
0,753

0,_667
·O,G41
o. 614

0,9e1

o, 9(;J

o.au

[1,65-5

O,'!>Jõ

l

o. 698
O,'BBZ
o. 86.C.

o, 6!U
o~_S&7

~:~~

0,914

O, 9SIS
O, '193
0,990

!l.~ne:

cJ,gn

o, 942'
o. 535
o, 51Z9

0,991

0,9SS
0,96.1
0,977
0.5173

D. 5169

o. 954
o, 948

o, S'93

o. 991

0,988

o. s&5

D,S71

0,2S9

0,99ô

0.991

~.676

I

C.,6SO
o~GZl
-1)~1>95

o.s.t.n

0,!.1:10

0.51?
0,'·83

b,~5~

I

1,000
1,00!)

,0,99)
0,9:9S
O, 9-Sl

o. 995
o. 9!?3

'), 'JéiS

O,Zh

1,000
1,000
o, $:99

~-: :~~

o.ns

ElC\••çiio
(J;n.,c)

·-

· O,lS.t

1,000
0,5199

C,SISS
0.982
o. 978
O. SIH

---

~ '"""'~

fco)

I

0,9&1
o. 9:&1

I
I

I
I

I'
I

I

CI,9S6
0.9!>0
0,943
0,!>31
0,9lO

I

0,907

I

u.n2

O, B90

o.a7z
o,a.sz
o .. an
o. !ln

C.7-S9

o. 7ú(;
o. 742
0,717

0,692
O,G66
1l,6J9
D.!ilZ
0,505

O,SS7

o. szg
O~SOl

0.~72:

O,t.c.3

I

I

I
I
I
I
I

r

I
I
I
I
I
L

o,z:u.

I

ó.lS),

o

l,COO

1,000

l ,000

1,000

2

o.
9 ~'
0,!1<;3

0,9S'9
o. 998
0,956

'
3

~

••
7

•

lo

,,."
",.
",.;o
12

,."
20
22
24

,

30

,.

0,9<;1
0,595O,'J'ii2
(1, 9'30
ll,9.S1
o.::~l

0,979
O,<J?i

o. 970
0,955

o,g;g

0,953,

g:;1{

0,93:::
O,!'ZC.

o,9H

30

40
H

D~6Sl

52

>O

g:;g I

o, 957
0,5151
O,'JO:.ll

0,937
0,9')0

o.nz

O,C.H

I),SZS
0,803

o,1n

"so
""'"

o,'.iie&
9. 9!!l
o, 9?8
o. 9i J

0,6?8

0,1l4C.
o~no

46

(1, 9~9

o,(;~~

O,SBS
O,o5Gõ

J<

«

o.''"
o;gn

o. 914
0,&97
O.S79
0,359
0,.&:>3
0,816
0,790:.
0,7/0
0,70:.6
o, 72:0
O, fo9S
O,GõS
0,!.1<1

0,902

0,7Sõ

l'f,70t:

o,r.on

0.5117

0,!>73
0,545
0,517

o.ss~

0,<60
(1,4)1

o,.;.(G

o,q;s

I

O. SJ 1
O, S.OJ
(1~.;;7:.:

O,.c)ô

0,271.
l,OCO

'.oco
o. 5-?l
o.=:3
0.!196

tl,9'5t..

o. ~51

o.e~::

0,25!o
O,!H;J
0.~7?

0.972:
O,!C'Sõ
0,!1-;:l
0.9H
r..::~a
n.~.n
o.~:::s.::

o.su.
0,9l'>
o.~-;.51

c.,es•

o,zn
,{>,S5l
(>,!J:)

fl,eo:r

o.n<.
0,75-?

f.!,D::.
O,iO!
(l,Gt;1
o.s~:

0,621
('I,C.OO

c.s; z

'J,S..;.:
0,515
0,,!<7

o.-:.;s
ú,.::J I
0,(03

I

(•,294

I

l :ooo
1 .oco
c. 9?9
C, 9?S

o. ~11),

0.3S:l

1. oor.

1,000

0.5'99
O,S'9t"
0,996

o. s~:;

1. oco

c. !ii%
c. 99-t

o. 9 ~l

o. 991
c. 9~8
o. 51!;1;.

o, geo
0,!?75
o.no
o;g;.s

o, 913
o. !:~5
O,!?il

o. !?~2

C,!:.:-5

0,552
;), 9.t"i
C,9-37

'0,5J;!l

o, sn

o.~Jo

o, 921

0,933
O, 92S
0,91õ

O.'J.?<.

0,5~S

o.e-n
O, 3!:1
o. 1:37
(l, 6 ~ l.

~

t',C77

o. 5~6
O, S;:t
O,C09

o,1•n

o. ~e4

69~

0,7JZ
o ,lO~
0,6'11

;),172
0.7>;7
0,121

o.HE:

O, H;;
(.1,70f
O, G71

c, (.~2
o.~

O, G~ !I
0,62.1
0.5!13

o,:;J{j

~z;o

0,507
0,0!1

SE.

0.''"
o,<.;:.z

·o.,-·~

".-~ l l
O,Jl'}

O,JI,J.O
'

z

o. ~c e

o.~sl

c..:J!ll
0,3!.4
O, )2:-S

o.

'

l

o, 5!:.2

o. 5 ~2
o. 5123.
o ,>'i 'i.(.
O .~GS
o ••·, l6

0,5(,,

o. !'H

•. a~"

o. te c;

o.H~

0,66?
0,:5.39
o. 611
O, SS3
o,~

O,!p,4
tl, 'lõ'C~

o. ~01

0,'!13
0,5'0<.
o, !:&_5
1", eGS
o,ec\3
O,..S.10

o.

O, 90:2

o. 98~
0,91:5
o.s-eo
o, ?is
0.9&9
o. 91::!
0,9SG
o. ?.t !CI'
0,9< 1
o.sn

O, '190
o, 907

o, :e:!

'0,!?&.;;

O,

l,OC~

t', ~99'
O; 991

''

I
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_ _I~-·

'rn.bela

. ••I

'(O)

. . . lo

El~.açiiO

(&t"a\111)

o

0,40)..

O,!illiC.

0, S5Z

0,99::

o,:r9l

5

O,!HH>
0,92~

·7
B

,,.•
lO

.,
,."

.

0,97õ
o. 970

0,9E.:i

(•,9!>5

o,!u7
0,9'35

0,92'3
0,918

15

17
18
19.
20

21
24

••••
""
,.
••
~·
••••so

...

o,s:;:

0,!!'12
0,9<;2

o.• stl
o
O,• .,,
S7:l
0,9él
0,9'!>::

c,s.s

0,9:>•

o,nJ
o,;n::
o.~;;
[~ó

O,

0,1373
!),860
0,.833

O,SC4
O,U!

o,e'll

o,'&S9

.o,acs
[),:'76

0,72'5
0,'153
0,72!

0,1<5

D,6!>?

0,)14

O,õ.!:i

0,649
0,617
O,Sõ"
0,552
0,519

3S

1,0,)0

Cr,90S
0,891
0,255

0,6SZ

32

0,-1~1 f
1,00~

D,E'97

3

I

i.:Cnó

1,.,00

1

•
•
•

:n <ccntinu_qc'li,o)

o.c.u
o.s~2
o.s.:.s
0,$09

0,(73

I

I

o~ s~_:u.J

,O,S~).

l,ooo
o.!t:n

1 ~Q~!)
O,H9

l,Otl!l
D,SIJS'

O,')e:S

o,ss::
o.. s,_J
o.sn.
o. ;,~7

0,501

·o,!'!:S
0,9-Si
0,9'!'0
0,9':;:;
O, S7l

O, S~2
·o·.9Sl
0,5.:2

o. :J~
o.sn
O, S!IJ

0,~!!!1

O, S57

o. -:c;

(1,

5':::07'

o,-:e;;.
0,5:!;3
0,~19

O, 9C!o.

o,ses

o,e72

:>,!iJ

0,5~5

f!..,.SS7

0,836
1)",817

t",~·.tO

0,323
O,l!:N
o, 'li:

o,7n
O, 776
o. 755

o,;(&

0,710

D,"lOS
0,6:D
0;'6Z1
0.577
O,SJJ:
0,4S2
O,ll SO
0,409

O,B5
0,618
O,,S71l
il,3.22
0,(75

!1,370

o ,J::.z

o,-=.zs

0,353

'

0,6251. ..

1 .o:::o
C_.9ÇO!l
0,995
O, 'US
0,9t.J

0,!'9,
"0,99:;
o.~s:::

O,S'õl

o.sn
o,eéz

I

0,:151!

O,·!H'J
o,;,~

7

0,9(1
o,c;·z~<

G,eJSj o,;;o.c
0,;?4

o.r:zz

C,!f09'f 0.!59'

~:i;iJ
O,f57

~:mi

O,iSIS

0,7,72

0,7.;91

o.7zG
!),r,")~·

O,SH

o,eo1
0,7:'!

o,;-4;

o. 717
C,&B~

o,r.; 1
0,617

o,sez

O,SlO

g:~~~~ o,a6:r
0,.415

O, 52?.~

0,<701

0,290
0.>19"

g:·~i~ g:~~!

o.E=l

0,)(0

o.o2~
0,275·~0,031

o.zs=~

:},231, • .;,c2l

0,427

O,(JC
0,.1:05
O,Ji2
0,3(1

o,JS"7

o.Jll

0,25&
&.262
0,2:!0·
0,2'Cl

,.

D.2~l

0,\ZD

O,J;g

tl,J.;l
0,:!15

o.o~9'

0,03'1f•D,'!7z.

O,Z65

Q,l&.ó

o,on

_g:g~g,:g:g~

...

D,l.C'
0,126
O, lOS

0,07.6
0,:>55

:),2:!9

0,257
0,232
0,203

0.17.C

0,087

0,021

o,J~-ea

0,.1157

52
5I

••

Go
62

0,253
O. ZZl
0,1 E7

ll,l.S.5

• 0,D03

7G

-o. oo3
-o,on
-0,017
-o. o2:z·
·-o,ozs
-o, ·ozs
-o,ou;

~o

-o.on

.;(;

••
70
72

7<

.,.
~

-0,01&

1o•o.:o4o>., ol,.&l - · n - 1•1 •l"r-n .. U~la lo...
dpOH'co '11 ..,.,,,~,... . . . - ... nM~:rlo, coo:l•
e- .J "l.'f''ol& "' .... • - prhu,._,·_ .-a••obo Ml,t·
-~..,.,uni, ...... ~ln&"" dlcdo &0.,.
"1
-~ ..... h&OIMUI' ....... - - · - I· I • ,..... I
tU&••r ..-....... • ,a1- •"""'hl• .. fH'J , .. ,~
N•U.!.tllaoo

--

0,\90 -ü,1:!9

g:~~~!=~:gr
~=~~~i:g:ii:

-o .. oz;;)-~o.lo.c
•0,03:) -D,:JO-!
-O,O·i3
-0,055

.. o-,ctz·

~D.J!l<J

-o.zn
-C.2!::1

-o,o&.:. -0.2';;7
-O,Oó&

-0,:?~!)

-O,Ob.c. -O,!Jl
•O,OGl -o.:no

-o.c:.:>!i. •C,l:t&
-O,OSl -n.1 [;,J
~~1,0.t;4 -:l •. t.l::

I

Fi<Jura

lj -

Intensldartc de CIU!!!>O de onda Ci'l~ncial cm fun~
da ili!l"t.iincia 'D.."'.J:tl u::~a i'ntc~l:>idedg da: cal:po
racterlstica de 100 I'!V/~
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'l'abe'la III - J;ntens:l.da.Cie de cnmoo da onda eSnaciaf em fun
---distiineia
l{lo ~km)
pnra
9~

aa

(de

-l.D.-Oõo

uma intensidade: de --calllPo 'carO:cterfsticO

·.de

100 rrN/m.
d{t..,)

,.,

F,

F, {dli(IIV/c.))

,--

119,\1
ll7,H:

<S,OC.
(l,JB

lll:l
l!'o~

92,06

:1!1,2b

'"
'"
.,.
.,,'""'

37,"n

77,5"

JS. I!~

C.2,Cô
51,0!l
S2,Bt

U 1 7~.

J'.o".a2

lS,p

~4,-<6

soo

'"
"'
'"
,.,,
""'
,.-,o
'"

•H,36
~l,9S

31,7(

3!1,~4

n,:.t

:20,(;!

l!.SD

19,5'1
Hl,r.G
17,75

J.r.o:~

1650
·1'.00
'l75tl

""
'"'

·,~oo

~~0:1

2600

(,sa_

26:10
29:10

3,~:

~!il:J.!l

3"100
:!~ü
3~0

'''"
.t;)(l::)

41:):1

.t;JOO
-~~0~

4St.a"

"'"
-:.eoo
""'

1;900

"""

5}00

F;

rr !

-:

"'
J,ll
2,4S
1,78
l,lD

O,Sl
0,02

-o,SJ
....1.'!3
.-1_.~

-2,08
-2,52
--l,Cl
-J,.(t;
-l,'JO
-ot,ll
-4,74

-s,a
-s,o:.c
-s,u
-lO, lO
_,,67
-:l.Ol

-7,37
-7,71

SS!JO

-a,l7

-

.:.,,eu

.
,.,.
r.coo

"'"

-t,oc

-1,68
-:s,'J!t
-t,2!t
-!t,S!t

-lO, O

(;~00

-10,,

GS!IO

-]1,48

.,,.
"''"
""'
...,.
"""
.,,.
....
'""'
"""
.,..
''"'
..,,.
,"""
.....
1<00

....

5,32

'·"'

4,4!'
4,)..1;

J,Gl
J,lS
2,79
2,5S

.,

7.,1C>
2,DJ.

1,as

~~

s:;:!:!n ti n~~ne o

(d),("V/..})

""
""'
,,,.
"""
5<00

s,uo

l5o,21l
U,!.l
ll,liJ

ll,D!>
12,3(
11,1s
lD,OS
fi,'J2
fl,ll
7,09
G,lG
5,32'

""
':!100
:mm

J~Ol

7,'12
15.,!!8
6 1 3G

)lõ,CK

)O:iO
1900
19!10

JC..O!l

8,57

1!.,87

,,,.

J.':.OQ

12,71
ll,5S
lO,SD
~.tl

n,2~

),()[1

lJ.:l:)

19,91
lB,lO
16,78
15,31.
13,97

23,71
:U,9:1
22,03

u~.o

H,;.p

:noo
"'"'
""

2l,B<

;c-4.,~0

).(('']

d(iu;'.)

27,G3
2l,S&

26,79
1$,90
2!>,,25

1)00

Pôr do sol

'2S,S(

28,H

X<~

I!Oi-

2!1,0~

2a,el

ll!.O
1200

l'l

32~!0'

:n,.u

)O!oO
11.1:1

Nascer do sol .::

:!6,81
3-4.,40

30,73
-30,1R

l-COO.

lloras antes
da saida do sol

Figura 5 - Variac;:ão da intensidade de c~r,r.;:.o eur~ntc
~·
.

1.1!.,78

)J,(~

~l.;J;2

1!.0

nora:; a?Õs
o ,?Or do sol

oll')~&t

Jl,!ll'
33,(0
32,!1(

S!o!l

hNJ.,]

"'

-u.~n·

-12,44
-)2,90

-13,3)
-l3.,.7S
-lot,.LS

-:i4,S.

-l4,!J2

-n,:za
-)S,Gl

-1S.,'.J7

-lt>,'2!t
-lG,Gol
-1!>~91

-n,n

-ll,SO

-li,ll

F,

(vv/.)

"'

-·

l,4l
l,3J.
1,21
1 01S
1,07

o,,,
'·"
o,os
0,111
0,77
0,7S

waa. aeparaç-iio do:t.

~;ana5s

de 10 kU:~: e frequências portadoras que siio múltiplos

intCI.!_

4.1 - J;:s.tc: Pl.ano ltcg.ional

ros de l.O

l~z,

est~

ba.acaclo

eta·

iniciando etn 540 kllz.

o,n

o1G1
O,lõ(
0,61
O,SB-

o,s;
o,s1

O,Sl
O, UI
0,,6

O,I!S

o.o
o.u
o,~o

0,38
O,ll
o,l~>

0,34

4, 2 -- Cbsse de Em is ri. 5o
O Plano esti baseado em 11)0dulaçio de alll?li tude em banda 1,!..
teral du?la com poxJ:.adora com?leta AJ. Poderiam ser t.~ém
utili:~:~as outras classes de emissão,. que nio AlE, por c>ecm.
plo.,para acO~ar sistemas estéreofonicos 1 soi:> a condi.y3.o 7
que o n!vel de potência fora da 1argura da banda ncces!Sâxi.a
não excéda a nornu1l.mente as!)Brada.' para a "'tnissio AlE 11 que
'a e.issãO possã ~er recebida por receptores que utilizem ds_
totore:r;: de c.nvol\•cntc sem a\llllentar do aaancirlll apiocilival
4? nS:vel de d1st.orç5o.

0,33

o,:u
0,30
o,,
..
0,21
0,2S

0,24
c,lJ

o,n
o,n
0,70
o,1,
O,l.a
o,n

4.3 ..; Larhura ele Eanda da Eftl!.ssiio

O Plano cons.ic:iera Ul:loll largura de !a:txa ncc:es!lãria de lOt:llz.,
pal·a os quais f.or.'l::=»:.o ?Ode~:~ ser obtidos WM lar<)ura de fa,!.
XA de liudiofre(Juânc,ia do S kHz. Se bem que este possa ftetr
ui.. valo:.:; apro?riado para algu:aas aW.inistraçõ~s, outrãs ut!
1izalll cora axt to s:tst~s que: oi::up* largura dC faixa d1:1
20 kHz, ~ efeitO# .,rejudiciatu •

0,17
0.,10

o,1s

O,lS
O,l,

o,u,

o,u
o,u

4.4.1-~

- a ~t.ê:..c~ de qualquer estação classo A, que
da 100 1m elo dia o 50 t.tr a noito não dever&.
an=entadar _

oxcg
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teS por Onda ãâpneilll o;te~eriO -Ser feit.Õs utilU:anab

- a. !'Otência de qualqUer estação cla&sê A que

não
excéda 100 kti' de dia ou ~O_klf ã noite poder~ ser

o cri_tério de Sõ., do teJaEO.

aumGnt:.zl;da :9oriim sem oxcedCr ossos valor~os i

- uma nova estação dc Ciaise ·A_ deve~i t~r· uniat~ncia

não ,ixc:~endOJ."Oo h.,~

· de- dia

e 50 ki'l,

.( .. 6 - 'l'abela I.V_ ~--;tntensi.dade de c~ ~ü util_izâvel

!l2
de

noit:.c.

4'.6 .. 1

4.4.2- C1asse B
-

-

-·

-

A potência máxima da estar;:ão .deverá ser 50 klf.

Zona de Ru!do 1

Zona de Ruido 2

~dio

ClmJS!! A' (3) (4)
Onda terrest3

Estacão Clpsse !:; (4)
Onda terrestre

Diurna:co-canal lOD~tV/•
CllJUI.l adjacente _5001!V/a

Diurna;co-canal 25011V/n
canal adjacente 500JJV/IIl

4.4.3-~

5001!V/ll

Durante ã noite, a potência mãxi~aa da e.staçio au~
r& ser de 1 kt~~
Durante o dia a potência Ql§xima da estaçio

1.250pV/r.~

Onda Es::.acial _ ~OOlJV/•
para 50\ do te=90.

Onda

Esoae1~;~.1:1 .. 25DpV/n

para. 501. do

te.~.

deveri

- l k1f na zona de ruído 1;

Diurnllf

- 5 k1f na zona de "X'U!do 2,

4.5.1_---Canada, Dimmuca (pela 'c:i0ertlar.d1o), -ci DepartlU:.e.!!,
to Frances de Saint Pierre e MichelOn, ~co e os
Estados l!nidos dil &lérica, calcularão o valor dos
sinais intcr!crcntes d& onda espacial que cada um
recebe dÔ Canadá, Groenlandia, Saint Pierre- et

!-lichelon, ~·1êxico e do Estados Unidos da ..luaérica P.!
ra ·as e:stac;óC=s ele cla.Ssc:s '.I\, II e C na' baSe de- 10\

=

Diurna:
Noturna:

~t

.!!2!:!....!t

Diurna:
Noturmu

4.000JiV/a

1.25'lt~V/r.a

lO.OOOpV/r.t

~er _CJ~l&rcgadns

valores

1llll1ore~

que os indico!,

~

Os pa{sos da ~ica Central utiliz:Ua, entre eles,
as estações c.lBsse -A, os sequintes valores de:
intenSidade dÕ -e-Ü!po npJ:tinal util.iz.S.ve:l:
Ohda 'l'errcstre:
co-eanlll:
canal adjacente::

SOOpV/JI
,50DIIV/•

liõturnat

l.,.OOOa,tV/•

Onaa Esoaciab

l,~OOOpV/a,

50\ do t€m.po.
P~a

estações classe- A, durante à noite~. o contor
no a ser p:rotegido é áq~ele correspondente aO
or dentre o da onda terrestre ou ào da onda estlaci

llllll"

-

-

~

o c::on.torno protegido durante a operação noturna pa
ra a::5 es.tac;ões de Cl•sse_ :Q __ e- C_seri o maior dcntr;
o cctntoXnO da onda de suPerfície dos itens 4.6.2 c
4.6.3, respectivaaent.e, ou o do contorno da ondn.
de superfície que corre:sponda .i intensidade; c.'le coll!!
po utilizável da estação r<!SUltantc ao Pbano
con
for:ine: descri to no i tem 4. 7.

.. -se a administração cu:foli. eStação esteja
recebendo ~ interlerência i tutta das que
utiliza o critério de 50\ do tc:~o ;para
determinllr a intensidad-e' de ca:11p0 · dos

4.5.3 - _&xccto nos cnsos previstos e'a 4 .. 5.1 a 4.5 .. 2~ os cii!
culos da intensidade de CUIPQ dos •in.U.a interferOE,

Podem

"Diurnaz

tansidede de e~ dos sinal: inte.r.feréE.
to~ por ondll ionosf&rica,propÕe incluir Oll
morS1fica.'r uma estaÇão ão Pla_no~ então:

SOO. do tclti?O•

Onda terrestre

SOOI:JV/•

par~t

4.5.2.2 - Se uma adr:d.nistraçio que utiliza o erit§.
rio de 10' do tem;?O para determinar a iE,

- se a aWU.nh:t.raç5.o Cuja estação e!õteja
:rccebeJJdo 1'11 inter!erêilcj,.a é uniil das que
ut.il1za o critério dll! ).0\ do te:tt;>o para
actcn:1Lnar a intens.id;ade de C&:~!)O
dos
s1nnis interferente~ por oncla e~jhc.i.al,
os c5lculos do V<!lor da int<:n&idaâe de
campo e:os sinais interferentcs :x>r onda
esp::Ícii'll deverão ser feitos eom base cm

6.500P'J/IIl

Eshcijo Clnp~,..Ç_ (5}

ruiclo ou acordos especiais entre duas ou ~s

procc.1i~tosz

SD'- do teapo1

1.2501JV/11l

Noturruu

--dos no quadro a fi:n de s•t.i.sfa~er as 'limitações de

4.5.2.1 --Se wu. adlainistração' que utiliza ua cr.it:§
:d.o da 50\ d9 te~ para determ:-n::sr a Í,S
tensidade de C;&t'!?O dos s.1nais 1ntorfa.rentes por onda espacial, p:-opõo.
inscrever
uç estação no Plano ou r:odifiear as_
c~
X.act.er!sticas de uma --eStação já consta.,tc
do Plnno, todos os cilculos dos sinais i.!!,
terferentes ~ onda espacial deveria ser
feitos' na base de 50\ do t.mpo.

r;il'nis interferentes por onda esPO;cinl,
os cll-::ulos do valor da intensidade de
campo dos sj.il11iS interfer<!ntes por ondn
espaeio~~.l dcver5o ser feitos com b11.se em_

Diurnaz

Nota 1: os valores da intensidade de Coii.JU?O nominal utilizi
- - vel. dll t~ela for;m os ~tlli.z.ados para o
planej;
..ento (ve:jll_dcfinição no:-~. r~ Pari9i-l!f0 1 .. 6) -

do tenpo.
4.5.2 - ~ cixcunstiincl.as que envolvam_ as adoinistraçõCs
mcncion..,das cm 4.5.1 e. uma ou r.t.:~.is ad:·=rti~traçôo~
que ut:.ilbarn o critério· da 50t do ter... para dcteE,
l:dnar n intcnsid.~da de c~'lpO da o~dôl · " :tc!al dos
-uinn.i~ in~cr.fc.rcn-::.os, ap:ticar-Dc-io ~
se!JU!ntos

2.50DpV/a

4.6 .. 3 ·· Ei:staeiig Chsse c (5)
Onda tcrrcstro

dn -Onr'la E!sDaci~,

(5)

Onc.\11. terrestre ·

50011V/a

lfoturna:

desde quo atcndL!os os critérios de proteção daflos
no pará9rafo 4.!1 deste Capitulo.
.f..S - Procedimen t:_oll_ E;;:)ec_iais 'Oara os CJ!i.lçulos de Int~r_fe.z;:iDcia

EJQ2io~

4.6.2 - Estaeão chm:ui B (S)
Onda texTestre

sar:

<1.,7- Detcrminacão da intensidade -de C!J:!DO \ltllizãvel ~tra_vé~
viilhneão dº métodg !!a JJih guadJ:.ad4 dn §nma do;;

_4:2__:-i -

d~t

g~:aclrailos

Considerg_sP~ gi!-rais --

0 valor· total da -intensid~do de- .C<lfn?O ut:f.li:tê.vel,Eiu~

devido a duas ou. aais c::on~:r:ibuiç~s individuai:J in
terferentcs, é calculad.; -sefq-undo o mê~.:k> ;]~
r:ai;
qui!ldrada da s~ do:~ qUadrAdos (R&;!)~ utilizemlo-se

onde:
E 1 é a intcn:oidndC Oc ·ennrJO .c!a i-êsir.aa estaç5'o

int.erfcrcntc1

em ~JN/nt};

a 1 é _ll relação ~· p~teç:~ ÕN~;radiofr_Oquenc~a
corraspcmd~nto ã 1-iiiil:la estação
interf,!.
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rente~ expressa como rola!;il:~ _l~i~":'ar d~s 1.!! .
t.ensidade:J de ca~o.
4.7.2- Prine{oio de exçlusio de·501.

O

pr.inc!~i.'o.él.e

exclusão-de-SOi permite uma

d~Çio· siqnifiCaUV.- n:a q:uanüdadci

de

r~

cS.ic~lço.

Da ·acordo -com este piinc!pio,. os 'voa.lOres daS
eont:é-ibuiçõe$: ãe inte'n.sidacle- de .cani:9o--uti.li:1:.!
veis individuais são :relãciol'!adu em--OrdE!m~"?!i
crescente. Se o segu;nao valor for menor que
50~ do primeiro vvor, o 29 valor ~ QS subse •
quentes a:iO dccprezad,os. -Do ContX'~rio,o
v;_
lor RSO é calculaao d_os dois Primeiros si~ai;.
O valor RSO enconti:lll~ Ii Co1119arbdo com,_·~_--:·:te~
ceirp valor, da me!;ma maneira que foi_ ~ utili~
do para o 19 c: 29 valbre:i:J:1 e UlD; novo· v.ãlor de
RSQ. é calcula~o se necessãi:io.- O piocc:sso

continua at& que o vil.~or Seguiritc ·.a se%-_ ~0.."'9!:
rado seja 'inferior a 50\ do último valor' RSQ
calculado. Nest.e po;,to o ci"1t1mo ~aio~ de- ~O
calculado é considerado a .in~nsidildt:! ·de
po ut.ilizâvel Bu.
·
·

ca!!!

r

Para. os prSpositos deste AcQ;r4o~ se a c:ontribuiçlio de ~ nova estação fo:i: maior q~e
aénor valor ~onside~ado previament~ no ç.ilcE_
lo do valor do RSQ de uma estaç~o dõ plano, a
contribuiC(,.ão_ da .riõ'in e~tação aietuá ndvcr!l!l
JlleJlte as: c_b"nsignações' do Plano~ mes:r.10 que seu
valor seja nienor que 50\ do RSQ,

!

Entretanto; a nova contriOu,i~~o n:io -a.f'et.il.rã a!
vcrs~ente uma estaçiio do Plano se o· valor P.SO
determinado, inserindo.:.se 'a contri'buição
da
nova o~:ta.çlio for -l:'ienn~·-que-- a iJ)tel'ls_ida.de de c,l:!!!_'
po ~OJI'.in~l utilizât~~ol. Enom•'
--

incl~Idqno pariirafo 4.10 .. 2}]_

4.7.3·-

[suy,;im'ido CcÕnteúdo

4.7.4-

[supl:-it:~ido Ccontoúdo :tncl.;til.~- n~ Pa_ri9:!_ãfo 4.~0 •.2]

4.7.5-

I}rornou-se- -t .. l:f}

4.9 - Rol~cio de Droteeão dos- cariais4. 9.1 -- ~lac~o de oi-oicCão -ae co--e anal
i\ relaçio- de_ prOteçiíO de co-canM

é 26 dB.

4.9.2 - Relaciio de ox-ot('!cio de Cllna_l MiliC:ente
- Riação de_ proteção para
te: OdB
-

•• 8 - Ddiniçb.o d~ zonas de ru!do'
Zona de rutao 1

o_ primeiro

ç.nnal adjliC('!!.!.

-._relação_ de proteção pllra o ãequndO adj~::cente:-29 ,SdD
4.9_.3 - Redçs Sinc:ron!zadas

lona de ru!do 2

:B ã ãrea c01119reendida dentro da linha definida pel3s coo!:
~as 209So-459Wr ~ -~~diano _4:59 OeJJtc. até as
coorden.!!
&a 169 N-t59 w, o paralelo 169 ,N até as coor~enadas l69N689 1f,, o meridiano ~B9 W _ati a:s -coorde~ad.as 209N-6891i;
o
paralolÔ 209 N até as coordenadas. 209 N-759 W o meridiano
759 H' ati. a5 coordenadas 169 N-759 _W, o paralelo 169 N até
as. OObrdenadas 169 N-809 w, o ~rÚia~O 809 W atá o ·~orces
ta da costa ao Panam!i, a fronteira entre P.anamá e Colombi;_
a costa sudeste do Pan.ma5. a o nieri.Qi.nno 829 t'f atá o Parnle
lo 209 s, e o paralc:lo 209 s, eOn. exclusã~ dO Chile
:;
Paraguai atiE ~ fronteira do Paraguai e Brasil ~t.S 4'59 1~. 1>.
Bollvia e:sti incluída total~nte na ~ona de rutdo 2; o me:!.
. ; que o arquipélago de ·san Ãildli:ê.$ e Provid~ncia e o.s- g.r,!;!_
poa in:Ularu pertencen'tca a Colo::tbi,; e -o· 'àrQ~ipsl.a~o
c;e
co~ ou Ga1ipag.;., perten~Cntes -40 ~uado--;. ~
-

.!!!:!!:!' Grana"'a _tUtã

~l\c1utd~ Da ,zona_ ~e ru!dç. 1 no ,PII:r~oao
noturno o na zona de ruS:do :' no tMr!odo diurno.

-

Além das no~as especifieac.!as no Acordo, se aplicam
as redes_ sincroni~~:Ãdli.:S também as seguintas .norm.D.s !!.
dicionais.. A fim de se Be_terminar as interferências
causadas pela_s -~edes s.i.ncronizada~ deve ser aolic.;
do o ?rocedime,nto segúinte: Se dois transmis~ore;
quaisquer estiverem distanciados menos de 4001"-m,n re
-_ae s~%:â considerada _comc:t ~ enti4,ade única, detc~
minando-se o valor do sinal comoosto mediante a _.!:co
ma quadrática Clios sinais lnterf~rentes proveni~ntc;
:le todos os tranSlll.issores i.ndlviduais da rede:.
So
todas as distâncias entre os transmissores são
!
,guais ou ntaiores que 400 km., 11 rede será considerada com::~ tllli conjuiatt.. de tra.nsmlsso:.:es i:ldividu.&.is.
Para- o propõsú:Ode- determinar a inl:crfcrênci.o. e$?.!
cial reCebida por qualquer mc:mbr.o d·ll. ro::dc, o valer _
da interferência causada pelos out:ros elcroen~o$ da
rede deverii ser determinado mediante a sor.la quadrá
tic_a__ ~oS ·sfn~is 1-n.ter.f-c:rentes _iioVenic:.n.tes de todo;
eSseS elcilloilfólõ, Em_qualquer cnsor onde a ini.:crf~
rência por onda terrestre ÇJCor-ra, dcvc:rii ser le\•at1a
--em co_nsideraçiio •
.l\ rcl'açiio- de protCçio eo-c:nti.o.i -entre cstacõc:S

tcncentcs a

1llatl

rede s.ineJ:<.UÚ.:r:ll.da é
-.~

do 8 .clB.

pef: __
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'.f .10 - 1\Dlicaciio dQs ciitêrios de P~t'ecÃg·

-ve._"r ~ete.nnina.do de acordo Cor.'l o .!
ter.t 4. 7. Se o con-.:orno protcgiC'!o es
-tiVer ai~ .dâ: -~~n!:_~ira aO:.·Pa!; ô~de

4.10.1 - Valor~s dos contof'DOS Orote_qidos
Dentro da::J :f~:"oi1te:Lras n;,.;i.onai:~~ de

1;llB

p.u.t:s o co_!!

torno 9rotco;rido ser!i. d_eternirua_do _utilí:tanélq-se o
vttlor ~ropriado da intensidade de ea.fii!'O nominal
ut:ilizilvel, ou conforJIIC "estabelecido no pa.rágr~
fo 4.6 da Nota 5 para as estações classe 9 oU C.
E::nl Y!BZ de proteger os contornos ?J:'Ote<Jidos
nor
Jllalrnente de estar;õ~Js 'cias_s·e- A, os. pai seS -qu.e t!
verem requisitos especificas de 'serviço •lllê:m db:;
. con'.:ornoil: nol"Jllalmente prot~gidoS desses estações.
podem estabelecer mediante acorda; bilaterais ou
.ultilatcrais cOlA os pa!lles intori!lssados ou. a!,!.
tados, critórios Cl:e proteçio suplernen~ar~s · para
UlUI ou Jaais cst.aÇÕI!ts 'CXi.Stentes.

'!!2!:.!P b administrações. que neccssi tmtl ac.'lotar ex:!.
térios .enós restritiVÕs podem incorpor~ o
procec.'li.ftento descri to no Apendice ~, par!
grafo 6 em acordos bilaterais ou !llllltilat~
rai.a entre as adaini.straçães inte:ccssadas.

4.10.2- Proteção

Quinta~feira

cm~C~cgnal*

Durant.c o per{odo diurno o contorno ~
onda terrestre das classes A, B e C ~
ve. ser prote9idas .::ontra in.terferencia causada por ond;,_ terrestre. O Coa
torno p~otcqido é o COntorno el~ o11da
terrestre cor:ccs:;tandcnte c.o '•alor nE
lllinal da "intensidade de campo utili:::_!
vol. A intensidade do c~po intc:d~
rente máXir:lO pCXllliS!i!Yel R0 contornO
protegido e o valor da intensidade de
campo nominal. util.t.:~:Svel dividido pela
relação .de prot~çãô. O Clfei to de cada
s.inal interferente deve .ser ll'lõll!ado •
separadZlf!ICnte, e a presença de interf_2.
rfulci..ã. de- out:i:-as estações-, em excesso
de~tct niv~l ~rmi.asi.vel, nio deve +red_!!
zir a necessidade de se limi tnr inter
ferênc.ias: do.v.idas a modificaç"êics 9ro:
postas a.o plan~.- Onde o _contorno ?rot!_
qido se .extenda
alêm das: front.eir!!.S
do pais em que e"stã. . .loca.l.izada ~ estação·, a- intensic.'lade de campo mãXima oer
ndssivel na frontei~a é a intensida~e';""
de cam:;>O calculad.a da estação ?ro!:egida, ao longo dlli f"r:tmteira dividida pg_
la relação c.'le Prot:Cção.
4.10.2.2- _Protc6i9 noturna.Dnr.!L.ptaeão de,çhsSn;.

Qullndo se uti~iza. o critério de SO~ do
tempo para c.'lcterminar a inten~icl.ade de
campo da onaa esp11.cial, deve s.zr pro<;~
gido, contra a fnt.er·rerênCia da onda c~
pacial no periodo noturno, o contorno •
da ond& terrestre ou da o.nda espac;l.al '
e111 50'1. do tern.?Q_, aquele que: est:iver r.u1i<>
dist.antc do local da: estaçii.o. ·o contor-

a esta-;ão" esto!i

localizada, a intc!!
de .Cant?O ealculad.a ao lon<JO d~
fronteira tlcve ser 7rotegiCa CO!TIO de!!
cr:Lto ac.ima, utili-zando o valor·
do
sinal d.a onda terrestre .secpre que .a
fronteira l'tra\•es~c- a área de serv.!_
- ço pr.i.Dãria e o. valor do s_inal d.a _o!!_
aa eS!Jó!~!cial fo;-a da área de serviço
prirnâ.ria.
Ouando for ~ti.lizar!o o critério de 101
do t~ para deter.::rl.nar .a- intenSidade
de c.ampo dos si_nais interf'crcntes da
onda cs?acial, dcvcrã ser .utili~ado o
contorno ou da onda terrestrfl' ou
da
.Õnaa espaci:aJ,. ~ 50\ do tcll\90, o
que
estiVer mais distante do local ('!a C.!
taçio classa A protegida, para set" l't2.
tegido contra. :1.nter!erencia dure:nte o
perrodo noturno. o contorno proteg-_!
do é o contorno da o~a Urres!:re ou
_Q _çontorno c1&- ond~ esp""cial a so;;
do
tempo, aqUele çue estiver mais distll.!!
~ do local da estaç-ão, correspondendo ao valor da i.nte:"lsidade, 'de
cn.'!lpO
rti:m.inill utili::tévêl, 1\ i.ntan~idadc c!e
campo ii!tcrferente" r.áxina pc:t7lliss!vel
no contorno ·prote<jli:o é o valor eo. i!!
tcnsidade ~e ca::-tpe :::ominal utilizável.
div:Ldida pela relação· ele r~otcçãO.- -o
·efc;S.to de cada si:-a;.l int.c.t!crent.c. <!__!!
ver Ser nvaliaCo SC?araa~rM:lntc, c
a
presença da interferência de o~1trc::s C!.
t1u;ões en~ <P~ccsso n-=> nível· !J~c:'lit.ido
não deve rc4uz.ir .,. n~ccssicl.,dc de sa
li::~:ltõ:~r .a ihtcr~crG>:·.:=i.a_quo rcr.uJ.taria
de mod.ifica.Çõea-·propoSfas, Quando o
Sicl~de

,....

c;o_nt.ornq-pro:t~?ido se exte11;der
,.al~:l
.da f~oil..tcira do pa.!s ,no qual a
eat~
çio está localizadA 11 intensidade de
.ean?O i.ntc..rferente _nãxi.ma pclT.t_iss!vel
ria fronteira é a intensidade de c,p,!:~po
ao longo da fronteira dividi.da. ~l:a 1:!.
lação. de·-proteção, utiliZando o" v~lor

dO Sinal ~da onda terreStre. Sem.?re que
A fronteira cruiar a irea de serviço
primário c o valor do. sinal da
O:"l:iA
-espacial fora da ãrea de serviço pr.!
2'lâria.
_• Veja o quadro -~~ parão;rrafõ. b do
A
pcndice .s .ao Ane:>:o 2.
4.:10.2."3--- Prote.cão riot.urn"a Rara .eSt,..,;Çêié.s da -elas .
~

no proteg-ido é o que estiver m;:~is dist.~2.
te do local da o.stação seja o contorno
de onda terre:;t.~o ou d<~ onda
espacial
50\ cJo t:.cr:~?o. corres:.~onaendo no
valor
do C<UJI!lO now.inal utiliziivel. O
valor
da intens.id~de do/ C;o!~mpo a ser protegida
(ii
o tr'.aior entre a intcnsi.dade de campo nomin~:~l utilizável e a
intensidade
de cam9o utili2:.Úvel resultante elo plar.o,
twndo que n i nte.""lsidade de: crunpo Ut.ili":lli.vcl ã dete:t:;ninnda de acordo c= o I lCJll.

Durante o pcr!odo noturno, d.everi ser
p~tegidO. o contorno terrl:llst:.~ dlls es
taçõas classes B c C. COntra a .intc.n:f;·rência da onda espacial.
o contorno protegido l1i o cont:.ornQ da
.onda terrestre C<?rresponden!:.e ao rnaiCI:"
_ valpr __ou da. :in_::.cmsi.daC:.ç de -~;1po no1r:!
nal utilizáve·l ou da intensidade
de
C"<lJII90 utili:z:ãvel rcsult<Ult.e do Plar.o,
de~e.t:minado no loCa:r. da estação prot.~9ida de acordo com 4. 7_. 1\. inten:l.i.c!a-:
de de campo inter:fercmtc :mií,x:i.r.ta pcrmi!.
s!vel calculada no local da cs~ç-ão !"ll..:?._
te~ida, ele acordo com o i te111 4. 7, niio
c!cvc scx- cY.ccdicla. no contorn() protc<Ji
elo. Uos casos em quo:J o contorno pl."Ot_!!
9Úo se cX::cnd"e aléll'l c!a frOnteira
ao

.(. 7 mn 90n~s do eO.n.to:::-11<.> Protegido.. A
J..nt.ensifl.ndc l!c C:ar.I?O inl • ..rcrcnte rnlixino cont-o::
prote9ido d2

!).!!.b no q~a~ a astação est? situndll, o
co:11torno protcçido deve õ'!IC!C::~panhar
!!
quci"c t:.rcch~. da fronteira.

11111 pc:nni~sitel

29

1547

Maio de·l986

1548 Quinta-feira 29

!'-

Se

·rt ·aU.tb'-..:.!da uma

u~a cstac!i9 causa interf"erên~·~a

uma

csi:.aç-~ de. outra adminis-:::::-açi:ío

essa i~terrc:ência_ f.oi !?e~itida _de ~ ·cordo ~om os ter.:~as elo .1\cordo,. nao se
ri necessãrio, no cã~so .. de se propor r.E"

'-4.lo.4:J ; "llsm -d~~ -~~;.diçõe~

dificaçiio das co:n.e:ter:rsticas :i.a__ primeira
estação, :;troteo;z-cr a segunda estação !.
lén do n!vel que jii recebia antes
da

hQte~io

~

4.10.4.4 - Pax:a pro?Õsitos de proteçio, a fronte,!.
1;_a ~e um pab· delimita somente sua !

rea

terre~tre, inclu!nao· as ilhas.

4:11 --~-de Interfcrencil!l_ ~'·C?!.onal
Par~ as Consignações as quais Se aolica."!! as cUsposlçõos C!,

- para proteÇão diurna de estaqão claSse A, o V_!
lor especific<~~.do em 4.6.1 para a ondlll tCrrest;r.e
diu::nlll do cana.l Adjacente:
- para proteção l"r:Jturna l!e ~s1;.ac:-io c) asse A, o V!!.
lor especificado e::t. 4.6 para a onda tçrrest.re
not~rna;

- par11 prote_ç:iio 9J.'!lrna_ e no't.Uin.c. de_ estação
se c, o valor espec:l.fic~eo CTol ~.6.~. J?-'"X'a
tcr:-estre di:ur_na.

c:le

cardo cem o estabçlecido en 4.10.2 • e
.-4 •.1.0_.,.3

deterninad" ll!baixo:

- para protcção diurna e notunia de eStação
se n, o valor esp'll:cificado crn -!.6.2 !;)ara
ter::estre diur.na;

descritas e:"a. -..~ .~.
ol.l0.4.Í, qu;ndo ·~ contorno protegido
se exteneer além das · frçn1:.eiras do '
paí.S __ no.Q:uaia estação está loc:alizada,

-"··-~·on:~S;.gpa~'i~_dev~-~e5hr pro'tegie.a

no ··ca.n_al adiaccnte

Duran':.e o per!odO diurno e not.ur:1o, o contorno d~
onda terreStre das 'Ostações cre- ciaSscs -A., B i!
deverãO sei:- protC:<Jida.s contra interfCrênc.ia_ oriu!l
da de onda terrestre.' O contorno ~otesid~ é
conto~o ~a onda . terie~~fre _C;;,rre~pOndcnte ,ao
V.f.
lor d11. intensidade de C4t'lpo 'nominal- utili:r.ã.vel ,
confo~

-

~<·--

modi!i:caÇão.
4.10. 3 -

nenhurr~ 'êstação de rai:Uodifuiião

S!;,
fre:xuência
iii;nina:!.
co..""l-·wna sc;;>araçãq de 30 l:.llz d~ uma e_i
tação en outrO pais se houver superpg_
siçã.o t~.os. _çonto:r:nos de 25.000 llV/n.

4.10.2~~

Cl<!~

oncl;:,
cl.a,!!
oni!a

peciais do par.!i.graio 4. 3. 7, a e~tação poderá. irra~iar
i,iualquer dir.eção o;ue ~!\Volva as ireas de serviço da
est,!_
çio incluldlll no pllllnO atê 2,0/M dn .íl.lém da$ r>er:nitidas ~>C
não fossem invocados ta._is dis?()sitivO$ especiais. o valor
ae !·1 é igual a un :m.ah o núrn>Jro do v~zcs que ·u~a estaçãO E..
fetada foi ?rcviar.:-cnte req,uerid.'l a aceit.xr uma marÇ"em
de
inter!;erência adicionei tle:viêo ã. a,úcaç'5.o do 4 • 3. 7 ·do i•F.
tigo 4. o valor éc i.!0/!·1 dB ~eve ser dcter;;;inado :'!C?<trl'ld.f:
mente para cada co:1si;nnção c:dstcntc que= $C:l:!i nret.ada.t<5o
se poderá requer~r m:iis de \rês va.Z.cs- a urn."L '· ·taçã6 que. ~
ceite Ur:~a mar9cm êe intçrferê:-~Õia adicional · .·:.ulto;~.:'lte ela
nplicnção das dis-!'osiçõcs especiais I:~Cncion"l'
CAP!"rULO S,

h inte:-.sidadc de Cil=.?O"' .interfC!:cntc mSX.i::ta p(!T.Tt'Li!!_

Joívol no contorno de :?ro1;.cçio ê 9 val_or da
·

i.nt.e!!_ _

~!~::~od~ec~~~e~t:~at.·~~~~-~:ii~:J, c~~:i~ií~al P:~:

'ter:t:crcmte deve ~cr avaliado SC?aradamente, e -;
prt:!ãença éc i~tarfcrênch. devic!011 ~ outras
esta
ções ~ cY.::csso ·a este nível pernitido, não - dev;
'reiluzir a !'leces~idade de -se 1ir.dt~ o. iritcrferên
ci.a que rcsulb:c_ia da ino~.'Ú._fic:ação- PX:•?o-~ta. __ Nos casos '1;!::11 que o contorno protegido se extent!a
além da.$ fronteiras do país onde estii localiz~da

a

r.'ª-

est~ção,

a intensidade de campo inter!erCnt.e
permisslvel na fronte:i_r~-~& a _intensidade de
caJII?O calculada da estação prOtegida.
)d.T.Ia,

Se U::I1L estação de =a M.:!linistrdção causa intcr
fet-ência ~ uma ~stlllçâo de oUtrii a<lr.Unistração :;
tal inter~c.t:ênc:!,a é_pe:~tida em· consonância c:o:n
os t~rmos do Acordo, então no __ ç_~s:o_..J3,~ .~t~_!?_rC?-or
uma nod.i!'icaçã.o na p:ri::t.eira estliiÇio não Ser5. nE_
ce.t.s.iri.o proteger lll segunda estação além do
n.f
---~·~·~'o::qul!l jã recebia lllntes da mo.dific~çijo •.

-_. vCjã

qui.::i;o ~-P-arágrafo S do _p.perid.$.cc- 5

·5. Ao realizlllr ..os· e_âlculos indicados nos Ca?itulos· 2 c 3, dever ii
ser considerado o. sc;uinte:

A figurlll 1 do Cap. 3 :mostra o C-lU'II!?O carlllcterísticode
antena vertical simples em função do co::~prir.~ento ·e

'Ul':la

ao raio do sistema de terra. O Clli:I?O característico d<!
w:'la anten:a com Wn sistema de tcrrlll sem perdas· é tl!.l'llbém
nostrado pl!õrlll fins de COlll?ll.ração.
·
:E: claro qu~ a intensidade do camao caracterís:ticn aurnen
u a mà:did-a; c:iUe-o S~ist.Cl;ii{ de ter~a se redu% a :r.:ero c -;
~tur.l.. da antena aumenta atê O, 625 l.
O aumento do ca.~ earacte:r!stico para antenas do
ati:
·o,625 l é obtido a cust-.o da reduÇão dà radiação 'em ã119.1á
los elevados, conforme cs.tti. apresentado na Fiq. la o n.:::
nw:irie~JilCntc na_Tab~~- I:t.do Cllp!tulo 3.

do

Anexo_ 2..

"5. 2.1 - Os proc-edii!IC!ntos para o cálculo dos diagramas das

4.10.4 - rrot.,c:iío fora elas "'ronteiras nacionais
ll.lO.Il.l .- Hcnhuma estação tem direito oa
prots;.
ção -llléci dit'S- frOnteiraS do pn!s onQe
csti estabelecida., exccto quv.ndo est!_
ver especificado &_c outro rnoc!o em
!l
cordos bilaterais ou nultilat«rais ..
4.10.4.2 - h ncnh\lJ'\A csta9ão de l"adiodii'usii.O.. ___S:~

rã .atribuí.da ur:ta freguênciil
nor.~lnnl
com ur.~a sc!>nraçiio de 10 kllz de ~1:lll CE.
tação Ci:t outi-o par~ s~ houver
s"::lb:r:-_9.
posição tlo.s contOrnos d'' :.!_.soo 1N/n.
A nenhuma estação de r~.::liodifusão s.=,
roi {l.tribuldl!. JJrna írequ\in<;;."ia-»e.""lina:L_
eó::~. ·~a ·-s~ciPlllração d~ 10 ktiz de
C,!.
tação de outro pais se hou_ve_r supcrp,2_
cição dos contornos de 10.000 uV/m.

unia

antenaS- direCionais teórico; ex?andido e au::lC!:.
taclo (e>:pal~diCo T.~C~dificado) são_ (lados no ApcnC_!.
CC J.
.5.2.2 -

s:er !'X'opos.tos pt!las 1\d~ini~
traçõcs e a J:FRE\::dtovcrá utilizi-lo:J p<:~ra det:c1,-;i
na9ão doS -dia<;i;:!..'!la~ ·de irra:!inçã? êil!:l antcm:s c!i
rcti.v<is do.qucla ~dmini:!Jtr,açiio, sujt•~to n.o .acorCo
das odc!:t<tis 1\.dnir:-istr<tçÕes-· envolvi c!:· e dc.sdc quG --

OUtros t:'lét.od<:_>s podo:>m·

o ~éf.odo ?ropo~t~ ·ror:~cça u~a dcllõ<;. ~ ~'? completa
"da radi:.c:;:ão no_s-·pl1'1nos' vertical c :· . ~:t:ontal.

9ara
-.5.3.1
- - -Os:.
._ 4-. , procecliincntos
___ -·--....

cilculo não dadOs no 1\,J:lê~::-"

-

- 3.;3.2 -·Muitas est-áções util.izam torres seccionadas ou

e::n

etu:.qa ae to!?O, tlinto por· lil':litaçõe:a de ospaço qut.-:-
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•

para variar as caract.eristic:as de radi~Ção ~ =-~
lação a antena veJ;"t.ical Sin?les. Isto é utq.1ia:!:'
par.!L se conse9uir a cobertura desejada ou para :n::.~
zir inter.ferencia.
·
-

tO

UMml-110.130.10.17().
IFRIIIILOCK _1

5.3.3 -As administraÇÕI!IS que ut:'ili:l::am antenás seccioÍ'laC!...S
ou c.ma carg'a de tópo devem fornecer informações ::e- lativas i estrutura da tone das antenas. _ Uor.:.:.,! mente, Ullla das equações do Ãpên'dice t deverá ser "J.t.iiizadas para determinar ~ caracter!si.tca de r~!!!!_

çio vertical

aai afJ.texiaS. oUtrãS equ-aÇões

pode~:::.

,

ta~~~ ser P.ro!)Ostas ·:9e'la Administ_raçio e
C:cvé:::io
!Ser utilizadas pe1a IFRB para determinar. a cara:::..!
r!.stica de radiaçio vertical das aõtenas daqueia! '

a&alnistraçio1 suje1t.o .ri. acordo
nistrações envolvidas.
APnNDICE

c:Otll

as out'raS

Al!:-.!.-

1

(AO ANEXO 2 l
Atlas.de condutivi-dade da solo_

O l,bit'e 'de fronteiras nos upas nio i•pliCa que a·-ÚIT -iCn11e
Oo.dçio quanto .O estatuto pol!tico
p3isos ou :tonas geo
grâficas ne• :o. rec"onheci•ento por sua ·pa"rte destas fronteil'D.-;.

de

I

'I
l

J
j..._,
'1.

-<:-'
' '

JA• 'Atllt••r ••

I

•

..--..
--------------··--..--·~-~---

~---·

~
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APi!NDICJ!
( AO·ANEXO

Z )

As indicações das condutividades sobre as curvas estão cm Jiiil.!
siem.ens/•ctro. Todas as curvas, com cxcelião da .5.000 111S/m

(água dõ •:3-r) :foraa calculadas para ua· valor ·relativo da COR,!
tante. dielêtr!ca. de IS; a curv~ para a água do mar foi
cale.!!
lada para· Ull4 'constante diêletrica de 80:

<õh,o,JIIU1- )LIL<'li!:Í<I;,.),• •.k· t-MLpc>'tl,1 nnoia de t.U[W•L'

~= rl'lnçiio n di,t?.nd'\3

•,•u:
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i
•

I~II.AHrtU

-

Jnli'Ut:hl,lih• di• t:mf!XI d/1 N><lll de a\l}l<' liC:Ít"

coa :rf'lnçãÕ 3 di:utSn-cb
Dl~"TÃNCIA DA l!.lfl'f.NA (~)

~011.1\Ht'<l~ -

lnt•ml<.i1liulc Jc e·;;~,~l..(, dn on<la clt:>
COIII

\'l'~.,çi<; i!, lillfl iilu:Í:.1.

• :•·l·.Gd,

-

lnt('udcl;~<k

de c-:u•pu dn umln

,.,.,~ n•lj'~"" :t di::t.~lLI:.ia

~f' ~UJWJ'nr-i•·
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DISTÃNCVI DA ANTENA (h)

DlS,TlNClA DA ANTENA (Ka)

DI$'1"X..:c~ r.A DA AtõTEil-'

(K111)

- Jutcnr.iol.1•h• •h• Cn!lll'" d., ~mdn tlf' '· i • ,.r;, i o•

'''"" l'•'lõ1Ç<m :• oliJ;l:i!_lri''l

Dl$'tÃNClA. UA ANT.!NA (I<Jt)

DISTi\:1-ICIA. DA ANTENA (K•)
Q&.\1-'K.'OU ...

ltcn.t:clo:tda de C$11po d• onda da IIUpM"{fdfo

wa reJ 11çÕo ~a· 4-íGI:i'i~c:i'a

_Dllff,\NCll\ DA ANTL'NA (Kw}
Cli!AIH-OI~

luL<-~!dol.1<{•

oh: C"/U:JI<> tlll e>ndll ele r.uJitTIÍr ir·.

"''"' n'1~~7i" ,, ,fi,t-;uc·i~
DJSTÍ\f:t:fA l'lA

ANn:NA (!Cm)
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-•Escala para u.o;o do:s gráficos 1·19 de inuns~ de i:-ro

ClaAI'IC'O»

da cnda cJc supcrí'u:ie

"""

JIIS'rÃM'CIA' IM AIITBNA (IC•}

WIAH~<•JJ

llll~·nni,l.,,k
c:<111.

•t•·- e:~~~~po

d.:a ond:t de> '-••r•·rff< i•

APbolCE 3

-=

u:J,,c;.~·,_. "-clis_tllai:i.:~ __

{âo Anoxo 2)
D!ST.b'ClA UA AHTI!:IfA(b)

Cileulo 4os Oiaqrmaas de Antenas Diretivas

.~
Este a~ndi:e C!escrove o ne~d.o a. ser e.•'IJPri!ICJll.do no

cálculo da !nten~idade _de_
nnl e:l um l!!.clo ponto.

~_;ru:od._uzida

por

w:ta.

;:u:occdiJ::tOnto ~~
ant.ena
d.ircci.:,

1. Eguacões qerais
O diagr-=ut de irradiação teórico ~e waa,antena direeional i ca.,;
culado por intermédio da seguinto equação, que somA a .!ntensid.!,
de de C~?O de cada elemento _(torre) do aiste!!lat

"'r "'

O)

·j·.2=>ifi (60

+ s 1 cos

6

cos

(11"1

-1

(1)

onde:
cos {Gi sen e J - cos Gi
(Í - cos Gi,) ~s 9

·(2)

E.r

(J,

~

, constante de multiplicação e:n mV/D. quo detorr.Una
o tmnanho do -diagra~ (veja pouigrafo 2~5 abaixo

9) t vdor teórico da 1ntensiclade de cm:~po

i.::_
vBrsa da. distincia,. er:t mV/rn a 1 kla para V.!
loras da49s d~ az~te e elev.,ção;

~r.q. a dedllÇâO de ~)
n9 de elementos do sistema diretivo;

1.-ésimo elemcntQ ao sistellll!o.l
Fi_z_

O 1

lllS'rÃt:CTA 1),\ AN_TF,'(.I\ (Kra}
llli<'llHi•la•lc d<• <':t•Jlfl oln ondn. d~· 1111!'<"11 ;,.;,.

com -rcl.,.,:~o 1'1. dht"irld.l'l.

·fi.

relação entre a intensidade de campo teiirica dz
vida- ã"o 1-ósirno elemento do sistema e a - intcnsJ:.
d!l~e da C:lllft?O teórico aevido ao elc::tenl:.o do ref~
rência1
ingulo do ctlavaç:ão verticU, em. gravs r r:tl!ldiclos a.
partir ó.o plano hori;ontalz
(9):

rolecão ent-1:e a~"intensid.r..de de. canpo
pl;,;no$ vertical 1111; horizc:~.tal irrc~iada

no.C
polc-

i ...&sitlb "ele~nto no Sn!;rilo do olc"ll'i:i.ç5o (.g);

DlÁRIQ noCü_N(lRES!;Q~NACI()NAI, (Scção II)
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al~to

G s
1

alt:tra. el&trica. do".1-isil:lo

s1 s

es?rty•mento elé.trico ·do i-ésiDo !lamento ~ po;
~ do referência em grauso

ca !rauaJ

Qllinll!-fe!r_a. 29 1557

Ondó,

or!e:~.t.Deio-do--r-ésimo elCllllmt"o m1 rolaçio ao !
le:.~t.o. (le referência [cm relação ~ llorte VE:~
dr-~iro)

,' em. qraua:r

azi::mtc

_;m

relação ao ~rte verd.adeiro,em grau.!<:

&n'J".Jlo de fase elétrico da. intbnsidade de
4C,v1da ~o 1-iisimo e_tementO cM.- rcl4Çio
.en~

de _refer6ncia), e11 graus.

dife~~a ea ingulo de f~e:· ela iJ:~tllp.sic!ade de ,cupo C!!

·ri!:

c~

ao.-

tre o i'"':'é.si.nlo e .j-ési110

-el!.

.coire~b:;-~õs

elemcmtõs _é·senoic!lalJ

{Sij cos: .9} r função da Beaael_ de 1!:! espécie e. orde~a
<J:ero da· sepGt~çiio'- ;apa~nte entre ~s i-êlfi~- e j-ês,!
1110 el~ntoÍ;.N;a equação· U),SijeStii er.o"radiano.Fr.tr.e-

;:o

...os eler.H!:ntos ota o :solo não te- pe:r:d.ar
- os elementos da anteJUl são a:ii~~~en~os !Mila -~:F

tanto quan~ ~o utii1zad c t.abfil&c especiais
das
.!Ul'lÇ~~ de Bessel c0111. ar-9Umentos em graus, o: valo res ~ &lj_ deveriaa ser e_a grall!'.

acd~a_t;.ã.n~b ·~- pol?-~. de ci_lcu~? _é_ .Jral'!_de ~- rel~~i~_ ao

-

~nbo

eicmea.'

to do sistema;

As equações- -{1) e· ~(2) consideram qutn

- a t.U.stribuir;iio dil

elemento do s!ster.ua.

Sij; es?B-çamento angulu entra o 1-éai:.o e j-êsimo

1

do lõistema.

2. P=terninacão dos valores e constantes_
si5

2.2 - JrelâciiO enl:re a intensidade de cmõpo e ~ ÇQr;t;"ente n.a an-

A constante de ÇIUltiplicaç:ão K na ·ausência de perda pode
-ser C.Uculada 'pela int~rt~~çio 4:, fluxo de-·potêr\c.ia -- sobre

o beaicférior obtendo· OIUis.illl ~ int.ensidadc de cm;!I:?Õ
qz=e

o;xil?IIX"A."''.do

o-resultado com. o

caso~

que

.

~·

1.

~

.

Es ,f'""Y"

.

intensidade de C4JIPO resultante de uma C9rrente fluindo

e::~. ~ _e!eJIIento l!e antena ve::a::tical ~1_·

ef.!_

-~.'potê~cia'

_t .. .Rc .t.._(cos

i: i=~iuda _1:-"'!.i;fo~~ er.a todu as di~~õc-~ ·~~~emis:!!
r1.o.
.. K •

-

(G

aen 0} - eos G)

x

103

m//rs

-~.
Gde:
- E; intensidade de campo 'a.J;.;

mV/m

~

.....

Ka· constante de rsultiplicaçio ea aus.ência de- perdas

('IJ#z;.allaa);

z:•i
'

G r altura, Clitr1ca dQ ele-nto ea, gr.o.ua;

--

nlvel de refeiêneia p~~o:ra waa radiação uniforT-..e
IK!bre ura hendsfirio 1 igual a 244,95 ftN/IIl a 1 kr.:
p&J'8 lkWI

P: ·potêncit~~

de entra.da da antena (kH}'

~: v':'lor efi~:c da radiaçio uni_fonae

a un kilômetro e no plano horizontal (Gao09) 1

ura · hemiafé~
· rio que podo ser Obtido integrando e (8} paia C,!
&I iingu.lo do elevação am ·todo o hemb:fério. Esta
integração pOde ãt!:r fiitaliEiliZando-se o méto<!o
do. aproxim.áçii.o trapezoi.dal, c:omÓ segtiet,.
e11t

11!;::'-l20D I

(1 -

3

CQ$' G.l X 10

m//a

211(1000)

'a •

60 :I U· - cos G}

-----'-:*

•li•

(6)

(71

~EI:· o
ao -elemento õ menor que 90~, a corre_!!
te·&~-. seri JIIC:ftor que I.

I ii a t;orrcmte Jlláxima na diat'ribuiçiio •eno:f<Sai.

iingulo elétrico

Onde:

AI intervalo, e• grau., ent:ce pontos igualmente
espaçada.
diferentes ângulos. de elevação E1

e•

a:

UJ1II inteiro _da 1 a N'!" ~tae di o ingulo C!e el~v~
çiio 8 cm cjrio.o.~S qua1'ao" mult ... plicado por _A, i.&:.,

. Jh n9 ae intervalos menos 1. (N -

9

~

Para Wllll torre de ~~oeçiio tranversal ou para u:11 tipo aii.d.la::d~ üstema diretivo; a ~rl:Onte máxima na ausência de pe:r-

r1

t1 (cnco.-'f!~j
.

kFi

~IJ)

- onae:
I. 1 ~ corrente .lliixiM

cos;o;l•w
- ~

eJR

1\JIIpcres no i-ésimo ó.le-

.,nto;

k

'-I
J;;<st:i

é:

60 (1-cos Gi)

o(G) i calculado ut:.ilizanêo-se a equnç"ii.O 4.

fj,-~O)

da'corrente·mãxima na ausência de perdu

I.i •

- 1) 1

4(0): valor eUcaz da radiaçio dada pela ecjtiD.çãc
(1} par~ k• 1, coriospondendo ao iingulo ê.c
elevBção c$~c1ficiil&io o- {o valor de 8 é O
no 19 ter:.o 4a ,equ'llçio 3 C 1116 no 29 terrilo} :

E,-~

Dcterminaç~o

du

O • IIA1

ati)••[
r1
.
1•1_j-l

2.3-

~

con!_!:tante ae_ multiplicação sem- }lerdAs -calculado co.o .astrado no pará9rãfo liC~J: •

Maiode !986

gc(i)"& CileuliidO
ns pe~- de potência e• ua a.i!efe'ro~t ae antt'Ji,., dlrecional
são de ~iirios t.ipos tncluindo:Por"a ~o _solo: no _"':c~l.a -

•

das antenas et.c.

~to

q(O)

,~.. " .....
.raJ:~~

.... considerttr todas ~ por~, pot\8:-ae supor que
:t.
a. perda 'do•.ist:ema·é inserid.!l na corrente=!
A ~rda de potinc1_. ü~ .
·

....

....

""""'

' .

{[ <

(0)]' + O,J62S }
.

- .

.1.030776

'/'

onde>

rea.bt&neià
-·

COr..!: âOgue;

aO a altura el;triCA da JllenOX' torre for :mainr l809.entiol

{9) co:-r~spondo à -;,errtl aais c~rta.

·f

_ liQtcu .;o sei_ c_om~:rar h~- alt.w:as el&tricas daa torras para
_i3ete~n-ar a. Mno~· 'torre, a ait.~ra -total aparente (c.:n
·'c torme'dét.ertinàdõdia't.ribu:lç.ão 'de corrente) é ;

-"'"':.

Pel.ã.-

aada para tc,rrea seccionaebs ou cca 'carg'a de topo.

•L-. perda total·&. potincJ.a -

kH
2. 8 - Dtterminac:iio dos valorãg 40fJ diagramas •UPntMos Cexpand!.do• !!Odificados)

~- rea:tatência de perda ea ctme

C 1 'Qhx. • a :MO:nos q..:111
con'tr&rio) para -ft f-éstnla- torre* r

J.acttca.ao -

O objetivo do diagraata aw:ent.ado õ eolocar um ~.JRais .,r.t.:.en!!os• em um- diagrama expan\'Jido, · Cadill. '"reatendo'" iii refe:~
~ •aumento'",_ -os- aumentos. pOdem ser pos.itivos (.~

J::1• ,C!Orren1A _1lixilla CÕu oorreri.te da bas! se altu~a elitrica do el.,..nto for ~~:~:mor·que 909) _para a 1-,i

-- ~ 40 ~

aUltando ea ma_b radiaÇão 40 qu. o di&I<JrmilZl expand.ido} ca
negativo (result:Ahdo em :raenoa rad.iação· do que o
dhgrar..:t
. .ridido) •
Em i\e~uin casO. _õ • awnento pode ser tio nCgati,;.

·.~ton-e~

., A :re.btõnc.f..a de ~:r&.- n~ de_~ -excede~ ~ ~alo::
·tal. _que o T.~~.l.Or de_ kt. (ve:r pari:gr~fo 2,5)' r.u:aj~ d1-

r.ren~ do valor calcu~do
-.1• do' 10,~
t.'
:t.~- Det.epinac;iio

da U!la

p&t--0 ~

resistê,nc-1,;

••.

Yõ: que o diagrama ·de i.rrDd$.~çio aumentado sejn. 'inferior' ao
ctiagraJI:l:ill. de i-r~aC.Úaç~O ~õr1~.

e.

-

os li~ te;• ~o _a~n~ P:x!~!:~~~r-:-•.~~. jsto _li; :•_ ~~

Çq'pfbmg-·de !!ult:ipÜc.aeiÔ-corr1Qid.a

_ t;oo pode por sua

V8Z

ser aumentado por

\tal

&\U!Ient.o post.cricr.

A oonatante de laU.l.tipllcaÇio·k--pÕdi- ser modificàdá pC"ü u
c:onsicàrar a per4a de potônc:la no SiStema de AnterJa, co~::

Pax-a a,S~:i:'aJ:" que os cálculos estão feitos corret.ru11ente,os
a\lllllmtoa são t:rata~s- em.:- o-~eJa crescente a part.ir d.o 'az~

kL•k (-P-)

u celltr.al_ do a_moent~~ ~~ando no _norte verda~h-o. se ediJte-inalB- de \UQ awilento -Cota o Jl'lesmo at.imute, então
Olea
l!io i::on.siderados na ci~em "de decrêscimos de amplitude (i .c.
.o. de maior amplitude ê trat;,ado primeiro), Se mais de
\13
atmento possuem o mesmo a:timute e a :mesma am;pl1 tud.e cnttiosilo· tratadOs na ordem CxesCente de aeua efeitos •

..,.,..,

,,.

...,.L

........

lt:~··

cxm•tante de wult1pliéac;i.o·

.

-

depoi~áá ·~rrcçãO cc~

~ur,el ~-{{-E~(!:t,e)f'

•i&trando a resia:tinc::ia da perd&J

+ g"(o)

~Ai

_,,.

co.sa(l80.U/a.U) 11

'l•l

'

k • cona:tante d. -altipl-icaçiío sb pc.-rera calcul-lido r:eparli'!lra:o aciillaJ
P1 potência de

on&u
Eucm(fi,G)

entr•da dd -.aiste::vl (kw)

J

l

4iagrama de irradiação u\Uillantado em um da®

a:_:illl\tte, ,, e ua det.er.m.inado ângulo -de elevação &t

Rb • pcmSa de potincia total ÓCV)

Bexpt$1'~9): <lia~rama t:_e.irr.adiação expa'?dido

,...,,

9(~);

..,..,.,

ena Wll da-

do a:r:1.aute "" • em iingulo do elcvlltção, 9J

2.6 - Valor da rpdiacio a - r not!.ficado 'DBZJI nntena! d.irecionais

A i:tta41açio C:Erl para antcz:U di,ro:cionai~ -, de~rainado co:::~:.

-&:lO

parin.BtJ:o co1110 doserito ;(Sara o diagrftiiUJ. cxpru:;-

aiQ (va~ _pariiqrafo 2~ 7) ~

a a n9 de aUJIIQnt:OfiJ
~ • J:l •

2.1 _ petf;pin•çiq

(O)

"!-

ri//a ..

l_XR
.&:h diferença entre o ~si.ute ~~ da radiação desejada, e

val9!'9• ~ .pm 4~ pmU.oao

a21aate co.nt:ral do 1-iaimo aumento~ Deve-se not.ar
A d:Me se%- J!QfK):r- ou igUal que l/2 do u;t:

o di.&graM. ~ 6 detei:linado ccao s"liguoa

~

......

tf,•>• 1,os ([~u,el]a~>11 2 cul
AJ_ ~ i o ..alo%" do au.ento dado pela

· B:ID (J,e) 1 diag~ ~· irradiaçio expandihdo . . wr1 deta~
.Í.nado azil=lte, 1, • wa -ingu].Õ, da elevação
(I)J

&f

(J,_., 1

.

Qa

-

*

• :I

2

l!tl. • E~D- (JI'~,o~

expre~são

o
que

-

ExHT

C_lli,oJ

(13)

diagJ:ataa. teórico de lrr~diação .PAr• ~ datetrdtt!,
do' asiJimte, J, e. a. ingulo ~ el~Waçao, (O) •

tato% a.

~tw:a, cialculado

.......

Qr Oo,9 CO)

0o ,. o g· no
&.nt~ ..,

plano ho:i~tal, e i normat.fltlte o

ngutntea 'i\JllDt:l:daaüz

li!.Or. lOJf ou 0,2S X:,

Onr!tn

como:

~~l 1'1~

1

1
/

Bw:,o

.....

(J,O) l'i_adi~ã~ aW!IItn~l!-da_ no -pliano
-:tantal no
s11nu:te central do 1-Õaimo aumento-,_ depoi.s
,~lieado eate aul!M!Into :wu; .antas de apl!
oar \llurnent:o. aubaequontes •

E:nrr (,1,0) 1 ua valor intex--ediiJ:io da ra4:Laçio
plano horizontal no azilll.lta eantral
do
J.-é.iJBO au.ento. E•t• valor i- a radia:-

APatt)ICE ·s

çio cbt:l.da pela aplieaçiio ·eo ·aumentO- .O!!
ter!~ ao diagrlUll& expandido, mas
doe aplicar. o 1-isirao aumento.

Anexo 2)

~s.te · apiSndice cOntiira 1nfonnaçb-- técniCA- i!l.dé:ionai • I!Xt!_çlos de mitg
doa de cálculo que podem servi:-. de auxt.liO .ií:s a~nistraçõe;s ~o ef!,
tÜar os c5.lcuios· ?8-ra e~t~elE:--:::c~ seus planos.

Ai não pode ser tiq 'riag-at:lvo quO Emo {jr,el-5eja 1~

E.r

[.!!:)

antes

• Qu;mdo Ai é: negati;o, &G obtém 1m1 wrnento ~cgaÚvo;
Oumdo Ai é positivo, lllll obtêm -um &.~mcnto positivO!

f'erior a
",e) CJIII_quàlqUC!r azimut.c,U, oU
de elevação, a •.
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Maiodc!986

migulo_

·

1.

Exemolol!l de cilculo de i.nte.ns_!_.:Ztde,_dç campt:L wn::a traiet.os

homoe;-

{ver parágrafo 2.3.1 do A."''.CXO 2}.

.n.çsm

a) Dçto:rmin:scão dp j,ntçms,!(hide de carnoo elit[!ço a Ul!! dada

distãn

cl.a de tlJM. esbcio.

WE:ODICE 4
(ao l.noxo 2)
O canpo caracteriatic:o da L"":tem;a para lkw & lOG IIN/ra..

liprmlas nna o calculo 4a radiaci.o

~t1c.Ql ~lhada ~

anton.o.s
A intensidadO de campo a uma distância de 40klll. deve setr deterrainada p.:u-a uma condutividade de t• S/a ao -longo det tod& a tr.Ü.jct-ª.

aocciOnadas e COII Cõ!.FQ'a de t.Ql3o.

....

aasic.-nte,a f&:m!la. ih
F(Õ) •

-..Eg

Do grS.fico 15 (1180 - la40kE:z) obtemos~ na curva correspondente'
a 4m S/m, uma. intcnsidaãa de cai!p) de· -'5,5 dB (.p//r.~) usa pl'(ml.
Portanto,

Ee & a racliaçiio -. USI ingulo do e_leVação dcae:Ía~, -a
Eo é a radiação

llc;

Bquaç:ões osp"ecifieaa para antenu seccionadas •
~s

~

100
ce11 carg"&

de topo si~

CA!9• de toeo
D-A do Anexo 1 .& 1)

Antenll C01ll

o valOr da coluna 12 da Parte ••_

e •
llotaz.

:z-.

Ci:»v. os da~ou do CXOlllplo ante::-ior, a quo. d:istinc:ia pode ser
dn uma intei.sida:5e de ~~ =~ SõO -'ailli:i ~ 54diH;//•l1
-

obt,!_

!2

é

O~tida..

antena considerada. tem

Wl'l Ca::t;>O

CB::-aetcristico ?:l:"a lll.l

~~

_30G m.//m e· a potên~a __da e!õtaçio é Si:\i', i.e. condições diferentos•
da!lid~ gráfi~_l_ .1! 19 ('l.OO ml/nt a ll'.n~),
o valor da intensi~ade. •
õc campo deve ser deteZ'Jd.nOJda nntes de se recorrer ã ~ig-ura coxre.,!
?o:"J.dente.
O valor calculaCio

til

di,!

r: ....~

·~_-_73,hi/T,l_ou_37,3 c!B(plba)

306 ,J;

Ec,rP

ingulo de elevação ea relação ao plilno horizontal

gg~do B & zero U.e, quando nio exiii!J:e ca.rga de topo),
quaçio se: redui: .il dC w:1a llritena vertical &ir.l?les.

Torra noccionada (quando o V.ralor da col~ma. 2___ 41!- .('arte II-

ou_ 62,_2 :dD (p.f/r.t)
- 5l1

Çomo

a. •

altura el~rica da t:crreJ
B • ·dU'eren~a ~tru a al.tura ·elótrica aparente (baseado na
t'ribuiçao da corrente) e a altura. real (A) 1

l286lll/r.~o

c~ip.da i,Dicn.Sidad.-

CIU!!lJO

{guan~o

IS,'•

100

b) Detçrninaeão da!iistiricii- pC..a a guj.T W

aba.i.xo.

htas eqWJ.ções U:saã- Uma ou -,..is du ·quatrO variáveis ·A;a,c;- e D;ciijosy~iorea são dados nu colUnas 6,7,8 • ; -re:ip;C-·fivamente~ dá Farte n-c
t1o Anexo J:.
1.

c, x ...!s .JF·~

plano ho:ci:tOlltal

·

-

-

~ando-se- a curva correspondente a 4mS/a no gr&fico JS_, eneontn:-

-se 37 • 3 dB

(\I//•}

a 62ka.

A do
2.

1\nCXO 1 Ó 2}.

:Exçm01(-.t de ciilcnio _da in.tensÚlnds

ck

car:po nra 1:.r31c.. úda não b-

~- •(ver parágrafo 2.l~2.dos dados técnicos). eonsiderç o
_guint.c trnje't9:

""'""

=~o ..:r.t.

sl;f 2 ~~-J

··::::::~ ~l ..

.

I

J

waa estação de 25.t.lf ma 1000 kHz e w:a mltena cem~ campo
racterir.ti.co de ,1.0DIIlV/JII 1 qual. :lntcnsidBCie de casapo ii obtJ.dn

a) Pa:r..a

A • altura roD;l da seç'lio inferiorJ

B • diferença entre a altura alitric.a a?&rente (baaeado na cU.s:r_l
blõição c!io cOrrente) da seçio iitferior e a aliura -~eal da
çio inferior· (A) 1
-

60'km.

&

gdi.íico 12 oDte.-se na curva Cle 40 ·111S/m uma intensiclade

de

em11p9 de ·&SI dD(p//m) ou 2.8D.V/• no ponto da descontinuidaáo: {30

C • altura total real da antena

D • tu:ercnc;a ,entre a altura. eliitrica. total aparente Cb.-seadfi.
distribuição da corrente) da torre e a alturc. tot.al real
to:-re (C);

s1

b<);

da

Obtem-se a ZReSlllll ;t.n1;ensidado ele CrtmpO a 9 15km. {d.• 9,:5ka).
VA dJi 2 :ms/.JÜ~

.na cur

8 • .iin;:~ulo vorical com relaÇão ao plano Wtrtical.
A d:!,ceuncu.· Cquivalcnto para d:~:~õk."-é d + (.d:t -dJ)..-9,5.f(G0-:-30J •

39,Sl:ra..
3.

As a&:iniatrnçõcs que vrO!)Onhaa o uso do outJ:oa tipos de ante:ut.a:
dcvorão forne<:ÇJ;r oa a.talhea du Caract.r!ati"e«S' junto ~ o C.!.a~ 4• :l.xradiaolj!io.

. .
.
Da c:w:va da 2 JD~V•. obtem-ao o ca.po de 43' dB. (lll/ft) para n-..: a.
141 ltl/• • li.Sk••

1560
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~

,.rp

·~

141

x_lO~

100

fo 4.7.2).

õ'IS•.,7_05lJ/j~

x

100
Intens:i.&lrdct de~

Sir.al
exemplo~

b) 'l'omando-z::e o Últ:lmo
·soo pl/m ?

a qu-e

t'l.ist~""l;cna

ee.Ul::i o conter:::: -d.E.

""

.:erlerer.a
(l)

ill.:..! .. · 100!;:
. Ec lP

.

lOO,fg

X 50,0 -~- ~0011(f•
.
-.

-

.

Seguindo a curvo~~. de J:O ms/Ja l!o c;ri:!!i~_,l2_, nota-se,guc a __ 301-.;::.: a
intensidade de Czu:l?O é 69 dn (lll/c) 011 2, B mV/ra.·
·
'Este valor é maior que o procurado (_O_.lr.IV/rn) e portanto· tem-se
uma c:Ustãiicla mior que 30kJ:t.
A distinc.in equivalente para

'Wia

sinal

. uvm

UB{11V/m)

A

140

42,9

c

130

42,3

125

41,9

B

-~lação

·de

int&t=ente

Primeiro de:te::n;ina-se a .int.er..s_iC.&:Je de ca:::.po:
E •

...

"""""""""""

""'

1.~

"'"" ""
68,9

21100

26

68,3

2600

•26

67,9

2500

26

""'=
calcu"""

individual

interferente ·

11,6

Observações

V/m

38l2

iA,2

+

c2

--

CtrltdbuiçM a ~ ~

p:!rtor a ~ de

~

73,2

eond.utivi.dll.de de 2m S/m é 51, S~TA.

<555

. -·-'-'- ~·

seguindo a curva_ de ~ ftiS/~, encO~tra..;:~;~ o co~to~no de l.00_11I/r.: ou
40 dB(~//Jfl) a 46kra; que li. a distância equivalente. A distânCia '

36,3

65

D

26

62,3

1300

/A2

+C'

+B2

O::ntr:il:IU:Lçio a

--

Ea l.!!

ferior a 00\ de

re:al·ê 46 +{30-9,5)J:.r.. ,•.66.Sl::'m.:

/A2+c2+1:1i

3..

por""'""""""'

Parnmctros do_ traj_cto .
-

se

a~ . o

~

são

a --latitude 'e--

de 1986

4.· 'Exe1!!pio a~ n'!llicaC:ão ao •idndpiO de ov.cly5ii.o <lo SO\ . (ver '.parligra-

Por úl~ir:IO., colc~la•!:!C á int:cn_sit&da de C;.~:
E-! E• x

~Maio

60,3

"'

34,3

52

E

longitua.c_do t.ransmi~s.?r,re_s;>ect_!

......

10<0

··~
~

-

..

----

4

~-=:~o: ::- _t;=j·=-~:Rc:!~o~:O :~~~~;~t=~~:~~~~-~~~=~:_::::~ :;;~
tci e ESta são consideirãdaso po~itiv.e:s e as. _c~rdcnad_a! ~·su_; -~a_ ~-W.;>~': '
DCgat.iyas.

s. ~&todo __simnlU'i.c;:ad~

Qara cii.l.C\llo_ an. interferência
cial _a _estaeõ_c!': do _e1ll.s_se A._,

Dl;stfin~ia ~o_ b;aj~:,~ no ~i:rgu)9_ T.lâ---"-~·

.S.. L.

d .; lll.U X (lo

1>

sen aR - cos dO

eQ$

se:~.

nT ·

utilizt~~da :para o extre::tO reb(!?~r, -~- as_latit~~es i~_ve!'tiê~:~s.
.
.
.
coo:-dena(!.as ~!,ll'!_EQ_~~o .sobre um deteXJninll.do trajet:O _dj;-_s:i;.c~!..o
mãxi.mo a unia dist.ind.a,
~ p~t.$-r do tratlsr.iis;sor:

a.r

Rllli~

!liç:-~

-

cos do + cos- 'Dor s~n -ao cos

u

r=o

::2

tegiCo da on~ espaoiÃleo tra,eto ~o cir~lo clximo entre_ .o
cal elo transmililsor i)roleqido • o local do transmissor contri!:l~:l
~ (Quando toda.s: as estações corltribuintes te:a anteria~ não di=;
c.londs, este ponto _corresponderia. ao !?iÔr caso paia a prota:;:i:»
pontO a contorno).
-- -- '

en

a .. are sen tsen

ur-3

2) J!ara ~e-~~~- contribuil)tl!l da int~aidada t!a earJ1?o utÜ.blivel,
detertinari ttm ponto de ? roteção na 1nt:ersecçio do contorno

a.i- -

:a, .

-

~riõc!pio da ~~-0\ _a_t~ um_ 1!\i~illll? do 5, s~ndo_ estas u
t'icativas).

det.crminal!!o tal gu"c oo f:.. a. ~ .1809. ·'ç, a:~:.in\Ute
graus ~to e~
reb!.çio ao t~~t:e até· o terr:rl.::-.11.1 rce~~to~--é ox se~ ~~n °(=-~-==~·
? O ou é· (360'? .;.. liiT) se 'o -s-li':i (bR-~:r) <O..
1'1. meB:':l4 et;uag::io
é

3.3.

~o

ra·
e~t~9~o_ ~ _s_ê_r _protegida. Ide?~i:Éicar as e:si:.a~e:s
;-.:s
con.U:ib-Ue:m ~a a intcmsid-ado da campo utiJ.:b:livel. (O número ~a
contrib;,_!~õcss~O lir.litactaa· ~~ti~ente p~ia exclusão do
-

~9s-"n.r ~·os~~-Co_s: l~,..~·:~~~J

3.2. 1\.=itn'l,ltc
do trDjcto d~ Q1:~iqucr de ~:.cus e:x:trc:::os:.
Para o extremo tfôl.ns:::::it;;so~, por cxet;.r,=;lo:

soon dO

}tSS numa_ baso do. pon~ • contorno :90dc ser c~l! seguint:_ 1110do.
.;,_, _.
·Dater::Un;:u- a intensidn.dc de cam~o utili;,;iivel ~nto a ponto :-• ..

'ficntlo

are eos [sen nx scn "'n +

onda ·11!S':la-

q u~o dO~ ~êit.ollo

t;

~e:

a••

nor

3) .Ouanl!o. todu _ils

estaçõe~ contribuintes

_

ixil

·#

tcl!l antenas

di"rq,~orut!~:,

do !)Cinto a 'I)Onto,u~
llz~r.do um ou maiS l:láximos de radiação compre;ndidos ~o ar~·
em cllieção
Co~t~~ protegido.

o sinal interferente

é calculado :tur:ta-

bt~se

ao

.Se

yc .ou 1!14is sinais são encont%-ados comO sendo contrlbuintels •
a intCnsidade de: Oa=J?O utili:zável estabale:cida 'conform!:! opo:1'o::»
. 1 :aCi::u.:, os 90ntos da p~teção •.;,rio ~encontrados ~a int';rsec;h
dQ_-_:_eontorno protegido _a a l.inba do circulo mliximo ao longo do~
a:zbt:tes eorresPonct'e!1tãS a est:.as 1rradiaçõe_a mõ.ximaa.

b•b:r+l~

onae:

4) Para se deta:rmiJUI.r_ a -pr9tcgão a._~ estaiio classe A ae aco::o:!:r

k •

a:

com este procadime.lto,
contribuição de cada ·estação inter!,!
reil.ta:, p:rev.S;~nte identificada como contribuinte, é calculaê:!.
para cada pOnto de Pro~çiio. O resutt~ dell:te cilculo deve '
ser ut1i1:.:ado conforll\C o_&t_abelecido no paz:ãg:rafo 4. 7 .~ dos é!,
dos técmi cos.

are cos( cos ao- se:n nr sen.a ),cor=.~ cosa

k -211"c cos ( cos ao ,.. sen a.,. sen a ) ~ 11-e sen (b:;rb.r) .-.:o
·
cosax~ca
6.

Note que a ';LoCnllz.aç,iio do transridsso%- foi utiliz~clc. nestit.l: e•
quaçõcs pc.ra à o b, mas_ poderia -ter ,sido ut-iii::.ãea 21 locali:u:.çiio &:; receptor.
-

Cri.térj.es de; T)l:'QtOcªº ~nos _:rul;ritivoE:..no. ca;so e'o 1'.cordo

I:s';)e.•

-!illll.
acorê:os bi ou multi-l.1Jterai5 ~nt:re as al!minisl:.rll.çÕes- inte:ro:i.u
dU, o sogu:tnto cr.itê:rio snenos r'CStriti.vo pod• &l•l:' adotado.
-

E:.
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ôas fro:".teir111s nacion-ais 'dE: ur;~ pà,l:s, o contorno :.:or.2_ '
ii o maior dos dois vo~~;:!,pres_ SC'Juintt!_s: inte:tsidAde:•de Cu.\
utilizável ou intc~sil:ladc de CampO~Utiliziivllll l"""lmlt.l::l-;e

~-

po-~o~nal

do

Plano~

6.2.

Método_ ut~l.i.::ado :::>e_la :r?RB ·cu~o_~a cál~u-~.ar
diadi.o das- ante-n~S seccioriad.as.

{As colunas referidas.
Acordol. ~

~ixo

f

(9)-.. 2 cos

A .- a.ltuJ:a elétrica da seção dll.' base
iit9ulo' !le eleVação

--

-

2.

que teR o Valor de
~igraf'os 4..7.1 o 4.7.2.

---

Torre seccionada, quando o valor inscrito na coluna 12 .é .fi
·,f (9)"" cos {1\. sen 9) rco5 {A sen 9) ·- cos A )

coS -1
Para o câ.iculo- de l!;u~ referido acima, fica .exclu!do d. cOntr!
buição· d8 -çualquer -est"ãçiio qUe- tenha -entradO nO _i>_Iano na co_:!:. _

[,1- cOsA]

Onda:

d::..Ção est.ltbe-leCicia no p.rr.riiqral"n (.3 do AcOrdo.
d;i.spos1Ções~dos

90) sen 9]+cos (1\ -se~ -9) --cosA

+

onde:

interferên~ia esp~c::ial. é o contorno -;
Eu~ Onde Eu é calculado dll!l acordo com os

Não se apliCO as

'"4

c;ol!'-_a (3- cosA}

torno prote9ido contra

6.5.

~aractçrj::ticrs M

são as .aa Parte ri A do Anexo I
---

(90 sen 9) cos ((A

Para estac;ões "Cl.asse B e c, dUrante o per!odo not.urrio, o con-

G.t.

a_::-

1 • . Torre secCionada, quando o valor inscrito .na coluna 12 é 3

Para wna estação c~aspe A ena operação noturna o contorno (eE_
paci.e.l ou terrestre. o que estiver mais. :J,onge do transr.tisso:d
·proteg.f.do contra interferência e!if!Jaci~l~ aloc:g_nt_ornp do_ ~l0.\1,
'ou o contorno que é o lugar geomãtri~o_ do Eu,- o que estiver
1
JU.is próximo do transmissor.. 0 valor de Eu é determinado de
acori!O COII:I ()III p&râgraf~ll 4;7.1 Õ 4.,7.2:
-

eG.3..

(aÇI 1-nc:xo 2)

:ie.term!!1ado co;no segue:

Para uma estação A,D ou c em opeu.çãO ·a-!uril:il.~ -o contorno ~:::2
tegi~o (ea?acial ou terrestre )é cu o C?nt.or~o ENOM, ou o contorno que! 'i o lugar geom&tr1co do E:11 , aqUele que esUver eaiS
prôx!.mo do trar:~sndssor. O valor de Eu ·ê dete:rr.linado de acor
do. c~ os pa~.S.grafos 4.7.1 e 4.7.2..
-

G.l.

ISói

A ... altura -elêhica da seçiÕ--dilhaSe
9 -.. ãn.9ui0 c!e elevação-

par.S.qrafos .4.7.3 e 4.7.4.

Torre seccionada, quando o valor insc:ri_to. na coluna 12 i

3.

5

cos(A se:1 9)-cos A_+~.2s(;. scn 9) + cos[(I\+:S)~c:n 91)
cos 9
c2 __ .._:: -s-en2 e

Para propÓiitos f!c planejarnento, uma ac!:ninistro.ção, ao buscar a
frequência ::ais a?ro~-riadll põira urna. ..estação, põCfe-consi<lerar \ii!ii '

f(9)

p:roteção éc onda ~erre.stre adiCiOnal, 1:e, a frequência imaqcm do
receptor, ;:"llr& mi;-:imizar o_ riscq_de int.er!cr_ência devida is c:nro::tl:!:"
r!sticas c!!o rec:ep:or quando a"s lircaa de serviço -ac:: vlirias. estaçõe;--

-l+!Q.

-:cosA

~---

se sob=c:po:--'uua.
Onde:

em:

Entretanto,
irells onde' existem poucos CÁJ"!a.is dispon!veis, as tui
ainistrações poêl.em decidir nio consider4r est& lilnitaçâo~
--

A .- ·B.1tura elêtr~ca da seção d.a. bas~
_ B • __ altura elêtr:Íca da seç~o.do t~

S6 wu. adm.inistraçio deseja.r a"sae.,urar .estlt prõteçio, tem.que ftsse
gura:r qua a intansidade de campc; de ~ · estação ç_o~ uma f;equ&nc~-;
de 900 a ~20 :k.Hz 111aior que a. frequê5ncia da est..zr.çio '~~ ser protegiéa
n~ exceda por mais: que 29,5 dB, a. .1nten5id~de de cllr.lpo do contor.-.o
prOtegido d& est!lçio. o nível de proteçio e-igU&l ao do Jil.'=g'Undo I
~nal

c • f"ator de dig.tribuiçio de- corrente
o - re_?.ação da COrrente ~:~.ix.ima. na seçã6 ~o topo Para a corrcntt
JDâxima. na se'fão f.nferio:r;.
~ .. -ii"Ogulo de elevação

adjacente.
4.

B.·

'l'orre seccionada, _quando C! valor inscrito na coluna 12 é 6.

~(e)

··ae

A :raatri::t seguj.r.te mostra as condições
-,.-?i.icaÇiio do critCr.io õe
~rotec;io confo:::::.e indic•do nos·P•rigrafos 4.10~2 e 4.~10.3.

"'oos(.r:aenB) - oos(A-B)o:ii{BsenOl

+

~(1\-B)scn~Jfus 9[1-cos(A-B}j •

Onde1
A" • altura elétrica total. doa. torre
B • altura elétrica total da torre
9 • ingulo elétrico da seção da ·base
5.

~re seccionada, l!'lan.,o o voa.lor insCrito na eoluna 12
f(O) • C {~(A ...... o)

c.~•.z.,.

..

uaLirt.M~

.

-

-9

+ ..-li ~ali)- {eo•(J..~.,""!>S(I,. .c..O) +

é 7.

MA(I:l) .cafl

rn(• ..,uo)}'

~ll--'J•i:&.off.-eo.ca....v

~

onde:

a:lo>io:wln

A ~ altura clê~ica da soção da bãse

....

___..
- "...

E_.

__ .
=--"':

~·

-

..
r:z::;
'
...
7-=;-..-=-~~toa;<-~

~

:==
.._.

B • altura eiét:rica total da antena
c .. ~laçiio d!ls correntes nas f!I:_Uills seções
e • ãnqulo do elevação
6.

Torre seccionada, quando o valor inscrito na coluna 12 é 8.
_ --ª_~B_"" O,f(B),:}.
se e > O: f(B) ,!componente" rc:al-F +- com-õôncnte ima-qln~r!a:z
~

c .

A componente real é:

..= -~

2,?.8 cose

1,1:4._00111 e

(""""CC~J{l,l4(D--Al}t2 c:xii-{l,H9)o:s{l\scre)~[CMD)scn

ej
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o COfti!SOnente itlao;infirio e
• .,...f..,ll-'•111

HCf[J

J.,n

[

·-o

l-=:e- • 1 ,.~.._1 ~_,.o ~/l,nc.....v·- a -h.o~,•f -~ -o1.

..,

{'~o.:~~l
7.1~

• •"'""j,..

mFófu.mtlfES o CE!tl\lSo

Qndtn

A - altura elitrica da •eçio da base 4D.
B

~

altura

e~itr.ic:a

dlt seçãõ

ta;rr•

~uperior ~a

torre

c • fator de escala tal. que f {e) seja 1 no Plano Hori:tantal

D • reJ.açio llbso~uta entre :a
ria da corrente no ponto

e•

~iaponellte- ~iü

de

e a ccmponcnto 1.ma.g1n!
I!IÃxima M.~plitude.
"

01

:r:ndicar o ~ da adllinlstraçio, nú.":''oro da folha, e ·a de.~al fo:t PreenChidO o- tOrmuurio.

ãnqulo de elevação

~'-

'• u.

1,_14 &,a,~ela~io entre ,a _V!'~~~d.ll~e-~a _iuz e a velo:-=.:~~~e de,
propagação ao longo ~ ràdiador.
-

na

02
03

7• Torre aecc:S.onad•, qwmclo o valor in.crito na coluna 12 i
f(G) • cos (Ason&) ( c:os (:Osen9) + 2
j

c:os ~

~. Uu:e~

9,

_·J:naicar o.nom.: da localidade .ou o noae pelo qual .e: estaçio ~ conhecida. ~it&r a quantidade do l•traa o nú.e ros a ....: totiiÍl dci-14:
-

eJ

,.,..,

••

!I e •

-l.imita:r:-a quantid~~;do dft

le•

traa e número1,. a um _total da 7.

altura elétrico do ccn~ a_~ di~lo s~,.e~i:>r -.

·ângulo

Indicativo de chUUlda
Esta inforntaçiio é Opcional..

A • al.tura elitrica do centro do dipolo da base J

de elevação

OS

Uent:lficacão adicional
J:ndlCilr "qualqu~ info~çã~- adicional qUê possa aU cml•f.
derada essencial para co:aple'bar a identitic.cu;.io. se c-:t.a
informação- não -for õeSeJHiinl, ,:!Isto espaÇO C!evei:-& :ficar '".!
zio.

OG

ci&sme da ,e~t~_çi"õ ·:(Ã,D-~U <:~
ColocáJ: A, B ou C.-de acorclo- com a class~ da ·estação t'lofi•
n!.iia
Capitulo 1 do .r.nexo 2.

no

ANEXO J J\0 ACORDO

O?:.
1.

EBto anexo descrevo os for::ulários
do Artigo 4 do Acordo.

2.

As adminiatraçõea qu~ de:seja:r;em sW:lrncter informações equivalentes

f.i.ta magniStica, cqm permic;;io er.;_pec.iai -..;.

B08 dados sol!ll!nte no formato
3.

ap~ado

Foram prcvistoSc • formulÃl:-içu~; ~da
gui_ntes $.n!om_.llçÕes;

:IFRB~--aeve:Z:ãO-Suf>metcr

E.,

oe

:Indicar' o not:le do pais ou ixea geosráfica nl!l qual a ".!.
taç.ão eSt5. locali:~:ada. Utilizar os s:f::lbolo~; da 'l'abela
1 do Prcficio da Li.still Intcrnaoional_de Fr~uênCiu.

dos quai$ corresponde is

09

--=.

PP.R'Í'E I ; '!n(o~ções go:-.llia· da_ :eaução trMsmf'Ssora
PAR'l'E II t .SeÇio :I : êar~cter!sticas das antenas diretivorts (quando so

conhece o' projeto da ãnt«i:na)_:- -

Pais

c:5-

pel.o Xl"RB.

wt1.

Situaciio Opc:J:o::r.cional
Inserir o p!ll:'Zl uma estaÇão jii. en operaçãO- O p -para-estaçãó--plaDI!jaêiã-.

sereia utilizados para aplicaçi.:>

ll

Ind.icar as c:oõrdenadas geogrâfi~s (longitude e lat1t,2_
de] do loCal d;a antena t:!::ans:missora em grau~;::, minutos
e segundos. os segundos_ só seriio ·indicados se. fore!Q '
disponlveis. Suprimir as letras N e s, confo~e. seja
apropJ::iado. Se os segundos não forem indicados, a r.:"RD
utilizará o. valor o para os cálculos.

--

Seção :t:i; Campo irradiado nos vários setores (pal:'a ser usado qunndo o projeto da ~tcna aind,D; não é conhecido).
PARTE III~ Infoxmaçõe's suPlementares para -ãbteiifas dircti.vas com ~ia•
gramas aument;l!',dO!I (~andido~ modificados).

Coorden'!l_das (lcoqx:_~ficar; ~ est_a~io 'l'rans:ninsora.

ll

Indicar o r.aotivo 1:1ara aplicacio (lo Artigo 4

.al
PAR'l'E IV

..

1

In~ormações

suplementares para antena~ sccc1onadas ou
carga ac topo.

b)

CQ!õl

A rFRB _de.veri Cle.volver os formulários q:ua não estiVerrem eorret:uncntc

6,

Quando canhccido, o :nür.v.n:o
sSrit:! da lll'RB de,;prã !: ...·r _inserido' em '
~.;ln for1n~l&.:do Pela adrnini:straçiio que· faz a notif:i•:.,•;Uo. De Cutrn
;f'orma, o espaço previsto 60\·cr~· ser dclfndo vazio.

l.3

preenchidos;

ée

Hodifi~Ção das i::-iirc.u::t"eristicas de uma consignação •

inscrita 1')0 Pltmo pari!. a Rcsião 2.
6) CarlCelaileritO-de ur.iã Cõmsi<Jr.aÇão. _
12

s.

Kova coilsi9:nação

- inaicar se a mOdifiCac:iio i do tiPo descrito na scção 4.
''2:.;:'1"4, do Artig-o T do Acordo.
EM caso de nova ostaç.iÓ, inc1i.::ar a 'a ata dé entrada UL g
per<~ção.
En caso ee -ãlternçiici d8 ear.nCteria·hca. de uma____ Cst.e.çâõ--qu.t jií.. eai".ajà insçdta no Plano. inc.Ú.cu: ~ data
,:!e inicio da operação coin as caracterlsticu modificadas
ou a da~ a~ tiz:fttir.o da ~ração.
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l"'RMUikRIO 1'1\fm_ j\PLICAÇii:O DO A:icr:GO- 4 DO- o'\Com)O

21

I>ot_ii:~e.i,., ~.a,__e~t~Çã'O

-

CAIU\CTERtS'l'!CJ\S D~ UMA ES'l'AÇ'ÂO c:t MOIODU'USÁO

• thd>

01\. REGIÃO 2, NA FAIXA- DE 53_S.,.l6.Q5 kHJ

ImUcar A !'Ot&ncic. en opOrtat't~ra f.o::-nCciclãâ- antc:1ÍI. para
op~r-r.çiio <liUrna (a~& ·a 2~ ?Ohição ~.cci.--:al_P.lr<:~ potcnci-

N9 de série da I:'RS

I

1-1 I .I

I

I

I

.::J

(a ser preenchido pela :u'RB)

~INFCI>""""<=AIS

as in:!.'criores a l kt·1) ..
25

Valor· ct'lca.z da irradiação (~
ci~ diurna da estação.

26

'ripo da antena

V /m

_>I>tllq""""""

a l_ km~ para -a potêEJ.

- I
-

c====""""'-"'c::::J

=c=:=

FRnl~ -tt:m~ f.'Hz

I Nc::m:!:

da

est.acão

Indicati:vo de c:::ha;naõa

.....

Identifi

Indicar o tipo da a:1tena usada para opcraçãO diurna.
tili:z:e os ~~9uintes s!mbol_os:
. ---~
~

!C __

~

adiciatal

-.
l'L

A - ant::ena onidirecional simples
B -

-

Estado (\:leraci.qnal

antona 4ireeional '\(Uandcr as ear{llcte.:cisUc"'s são- ço.:
nhecidas (completar Parte II da Seção :I)_~
-=-

C - antena c.Urecional quando as caracteristicas não são

eonh,ccidas; ir.di~r os se toreS- de ir"radiáçio- (cOi:i pletar Parte Il-da scção J:If ~=1 - antena oniclirccional com carg-a de topo (ccmplet~

2

parte

-~antena

IV)

onic.Urecional_ seccionada (cc;:nnpletar PAr-

te l.V)
27

Al.tura elétrica da anteri-. vertical. simples
Indicar aqui a altur!l elétrica, cm gzoaus, para ,.l.":l.a ar.t:g:
nA vcxtical sirnr>l•s c::JQ uso diurno.
Em caso d.e antena.
de•tipo diferente do A, deixar t!"ste carn'pO vazio.-

QPERACJ\o NC:iTiJRNA
31

Potência da !:l$bc~ (kl'! J

a

antena

Indicar
potên~ia da portadol:a fornOcida à
-Para
operação noturnã {Ãté a 2'!' pÓsição deciJ:I.al pllra pot.ên -:...
ciat> in!oriores a l l:.w).
35

Valor e.fieaz da irradh•çl!o ,em- t/ /m a 1 J-.:-.; _d_a potêíicilJ.
da cstaçS:o n.-:..o)?crôlçii'ó n-a-turna.

36

Indicl;r o tipn da antena ut_ili:adli para opcrôl,çiip noturna (para os n-bbolos ·veJa indicaç.iio no~po 26) .-

camPo

37

Veja

44

ObservllçÕec:

27.

1.

Indicar, a in:formação ~icionil necCssãl:la Como .. Põr exemplo, a identificação c!a rede sincronizada a qual pe,;:
t.cnça a estação. Ex.isitindo & intenção
o:er -utilizado
comp:srtilhamento ao hor&rio, indicar esse fato ne&tl!e
campo e identificar a outra consignação envolvida.

ae·

2.

coordcrias:ãõ -SOb articro 4 ____ _

3.

Quando a Parte ·x:r não for ftaequad~ para dez;crovcr um tipo par·t.icular de antcnB,. as administrações podom comunicar ac particulil.rid<~.des dit antena- eni qUestão" em folha scparaaa, incluindo
todos Orl parametros necessdrioll para o ciilculo do diagrama de.
irradiaçio.

4,

sorncnt~ S'? _utS.l~~~:arioco' d_iagrema.s 4e--Urli.Ciinç.lio qiui.ndo não_ t
2
_ :t.êr.t.-·di:sponiveis- as- infor:rnaçêies solicitadas na PARTE II. Ve!.r Apendico 3 ·ao Anexo 2 ao Acordo.

Em· cureo - +rase:t;eva ~ "X" se a coordcnaçãõ estiy_er
ourso co:e esses paises.
w:1

Se solicita as adr.linistraçõ~-s que uUli.:am a Parte II do.for:nu
lário !>ara fndi-êareJU 21:s caractnr!sticaa· ~étricãs das antenas:
do
-írradiaçiio. ::::----~=
--

-- A pru:'t.ir deSSaS 1nfornaç58s -~~ Ú'RD det"c:nnizl.ar& o dia 11 rama

Pais _- _!nd.iCllr_ os nomes d_as a&uinistraçõea que possam '
ser afetadllS ·e com as quais ê CCillsiderado Ser nacessir~a a efotivação _da cooi-denil'Ção, uUli:r;and~
os si:rnbolos da Tabela I do Prefiicio da Lista Int~rnacional 4e Fxequ~ncia.

Aceitacão-õ!:it_ii:!e ~inSCreva

0-fODI!.~l~.Ío do, PARTI: !l--dã" seiÇ~o I ~ 'utÚ!:r.ado- quando os .par!:
:rne;ros _da a!'ltc-na_ são co:'lhccil!os. Quando se :!_)retendcr utilize
antena direclona~, r.Uls o~ pararnetros da antena não são conhcc!
dos deve-se util.izar o formulário_ da Parte II da seção ;n. Ea:
te Ültir:1o devn_ s~ sub&titui<!o t.ã.o logo sej~ o:!~terrdnadoc· os
;para."l!.etros d_a ;p;ntena Por um formulirio preenchido da P.erte r:::
da ~eção r.

-.ox,.

se ,. cÕQrd~OillÇE:o foi

efetuada com. P..xito.

1564
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VX::R'nCAIS

_o.., qua:Odo o espaÇ"llmento e a o:rientação são mostiadaa em '
' relftç~- a Üm -ponto comur.t~ de ret~?rência qUe é '!Jerãlm~n
te ~ 1'!- tr:l:rre.

ó' l"ÓltM.ií::"'":to

~-

espaç~~nto e ã orientação "Sio :mostradas
relação a torre P.r-ecedente.
-

1•. quanao o
01

IndiCD.:r o no:ne ida ~~";staçio t:rans~_ssora

02'

Pala

:tndica.r a i.ltura e1itri.ca. (em graus) ~a torre em que&t~.

iJ."
· _--: Íl

Indic~u:· o pa!a ~ou a área 9fl!Og'ri:!tca n~ quai a e~taç~o -e~
ta loc::a1~da. Utilizar oa--slnlbolos d4 -'1'ab0la do PÍ:e~ã

em-

EstrutW:a· da- TOrre

cio i L~sta Internacional t!lo !'.l'~~c!"a.

;&fta. -colUna aeve

cbil.ter ~ CÔdi90 c~reet:~dido_ entre o e 2

para. ind.icar a eatrut.ura de CJ!._da torre:
03

Ihd.tçar. o horirto de funclonldãCpto Para o qusl i a_9licli-

antena vertical -~les
1 • .an~a. co. carga. de ~
2 • antena: seccionada

'Vfl1. aa caJ:aetel:-t-ucas da a:t.n..~ o c( a:ú:lliõlos D oU H I!~
...- ser utll.i~a para 1naicat" que .. a eStaçio -opC!r•
p.rto& 41urno oa. bQturno, respectiv-nte~ Ouanclo
aa
~..Ci.erhUCb sio uf:tlizã.d:u -tantõ ea pedodo. diut-no •

...

-0 -

Coluna no

;e;:l;~~~ ~--,--1'·~·-i-.....

-

~

#"'- .

~: àe ~iria.. d~· torre~-~ eor..iom.e ·s.!

os

kta "coluna 1na1ca li?

o6

rão descri t u M• oõ1unaa o[a :12.
Ina":l.cer ~-;., ~lação de cOrrcei.te- entro

_;;:,.-r-

~-- •. ~= ~ _
FJ .~
~~.-,.:. ~ndi_cO~~·-IIÕ ~ne,;o 2.
lfa. ausência da _wl.~:!.q~_-especificc ~respondente a cout...:;a

7'i.

~ta:

- - - tiPos de -ã11tei\u -sl!lcC~n_ad4s~ n aâru.ni.ítraçõe:s pot!en ut!:J:

,--

a t.orXG 0 a ~ ----=- __
._

.ra ele refonncla~

l e 2 sio usa1!os ·

na parte IV para .1ndiC"a:r
Ba caraetcx-Ist.icu d• d_!.

versas cstrlltura.s~ Eles
aio tm!lbb 1 ti~izados ~
ra iden~ifi<::::ui;i:o ~ fór.m1.a, aPJ:~tada para. i:_
radiaçio vin:tic&l no Ã-

quanto notw:no_ J..ndique os ~is at.ho_loa ":D" a •N".·

~teu o n&..ro ~total 4e torres que cCmstituem o •.iate-

-.-.-~-

CÕdi'!;"O

•ar
--'l!m::;:to

os çMlgo~ ind~cado ~ ~dice fi ao Anexo 2.

n9

U Valor efica:t da ~rradiaçiio _(M' /13 a l!t:l:t)

O?

08

Indicar a l!it~tren;a poSitiVa ou negatiVa do angul.o ea f!_
ao da. oorx-ete da •torre ma relação ;a cort~nte do. toxre •
4o re:ràrêncin.
·

15 Tipo 'de diagr..a1 '1'- 'l"e"6rico

»- ExPandiao
H- ausaentado <'!CCPanl-iido DOaifica~l

'Inc:ticar -. \!rii.ÚS elétriçoa_,~- C!'~Çra.ento ~!""•~e a torre e.

lfi

~ponto de re.fcrê::.c~a, det"l)lido.:.a~ co_l_ur,c. 1~--

o'

-

Il\l!ico.r, ea graua a partir i!o ltorte ve:c-da~eirO, o azimlte
da 1'0l:re ..l xelaçíio ;ao -pon:-tQ-d• r~:l:e:rência1 inatcaao
CÕlUIUl l'J.
"'"- , __

- -

.

Fator de _g\UU!ntura ll!s~cial }'ftra d1agr~s ~xpandi:do•
aUIMintadolll "(expand.J..do :IIW)dificado ••"
/m a lRll; (suba
'-- ti~ o. :fator t:~OX"l'ftal. 4• ~lldratura 'qilmdo p:t-ecaqções -;
eapeciaill aio tolla4as para qa:J:'I!htir ~ eat.abi~ida.dc de.
•d.lillgrllllao

11 - Xn_foraaçõeà adicionais

FO~O PARA A!'LICAc;Xo DO .UTIGO 4 DO ACOilDÓ.
.prg,._lW," ·nw~ -SAó _ J!íFX i i _PAI·:

CJ\t.. ~ ...."F.R1... ~<"M_

.-mr. ...

.

b.11~1çio~ da antena- dirt~C!()J~;I$~; aJ- eondut~rea ve~l~l\1~-

.

[oil

a~io 'l'ntrmnd.QIQE'&

c=:J

_r . . - t]

~ tE sE:an; Dr\ 1E!e

,.

Q[O

®111111111111111
Nare. da

..

·

-~s_:--_-l(IJ":'!.!_ .. _,_,_1 .J

@[O

PW

.

14u.J

~~QD ~~~d! ~~tiicx ~~
(~)

..

,__,__, .. I=
c

•
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Indicar o ho:õ.rio t!e opor"ação r,>ã.ra o qual são apfic(h•e!.!õ
as--'Cnraci:.er!,;tic!l.s ~a an.tena. o·s sinholc.~ D ou t: dc"tE;-

t.IM'I~C.Kó 01\ ~:11\C:~O !:::-~ S~TOR:::S .J::St;:ClF:tC:OS m\ htliif::ICl:1\, DI:

o r~_o_ ser_ ut.ili~<:at"tor. :;~r_a ind~c:a5 =:;~ a c:stc.'<5Q opc:.-a no r..!,
r!od.o d~u:r:no e not,;:=::-;0, • rq~ectiv.a.-::o:.-:ntç~. __ Qult.r:eO Cs:::o:1.c. '

:Im'OR!'l1'1.ÇÃ(, S1:ll-RE AN':Z:UÀS o:rnECIONZ.XS

Ciractc:rlsticas ~iC".o 1Jtll'l-7.4_d.'!;S 'NU""a nnb~~ 'tm,.!odoa "di~:
no e notut.-no· .!.ndtc~t os -~oi~ lliml!olos;"D"' ~ "u~.
1..

Na Ausê,ncia C.!!- descrição d.e:tnlhad.a do st.steml.l. de anteu.
di~cio,;al" é ncccuirio uma in~iç~il~c!a ;lfii:i.tação ê~
campo irradia:So em__ setores. ~spcc!_f icos. ne=tes casos ,
o d!agra.":UU. .de !rrac!fação {0°- l6D0 ) ê SU:bã.fVUu4o el:'l ::>!_
tores c:on ~ 1n4ic:açÃo do campo ir"rad-iado miximo pe.:r~

1_~ _

se:torcs de; irradiaçiio~ f.!:r.: 9raus, ·du:r.D.1lte: opera<;:ão d-iurna--aõartir _do :nq_:r;_t_e verf,i.adciiç... Deve.r.i s_cr c:spco:cificA
da ~da à. e.ircunfcr~ncia de c{ a 360-graus.

cada se"l;_or.·

l:ntensidacle de CW':\po mâxi:ia iri-a:!iadD;~no set.or indic<:t:;
na col~a _lB, no pla~o hcrizontal er.t rn. V /Ill a ~Y.m; (Vc:- jb. _n~ndicc: a est.~; 1\nexo}.

19
2.

Este fo=JJUi.riQ deve ser utili~ado somente para uma eut.açiio pro-:t;.osta. ("P" inscrito nQ Car'lpO• 07 da Parte I).

3.

O CM.IIX>, "f'olh11. n9 " é para comodÚI.r!de das adl'l\inistra çÕes. ~ J:ncUcar a data na qual- o ~fo~liiri"o i~i"Prêcinctii

er; 9raus, durante opcrnção nott:.~
Dev.-á se.r· es;PeOH!.~
cada t.qda ~ cireunferênc~a de -0° a 360°-

se tores de irradiaçã_o,

28

r;ã, a-, parf.:r-r- do NOrte- vérdadeir~.

""·
--~9

Ql

NOl'.le {nonnalr.ente cidade ou

localida~_e)

da est:>ção

_ :rntens.i':'lade de campo n&xi..,a, i:t-radiaaa· no planO vertical
--,-no setor indicado iui c;g),yna 2íf, crn rn V /m a l km.

t_:,-~::!

missora.

r-~forrnaçêi~~ aa-Iéüon~;S que=----d.Cve:::frut~ ,er l~cluidlis na.

20

cirCu1[r sentanal da IFRB.
02

Pa3:ss 'Indicar o·pds ou ii,re"' 9'~!:!rifi.._~ __ o-nd.6: csl;_.ii lCY.:".e:.:.
l-hada a __ esta-;ãõ tT.anscilSSOra utilizilndo_ os slmbolos ê~
'l'al;>cla :c· do ?refãCio da· L,i,_sta In~erna.c;_ional de __ I"rcq,uên -

uota: este fo~lirS.o ~deverá ser substtiUieo- pelo torT.u.ü.ãrio coirO.!,
-~- po·nd~~te _ã-J>~t.E":: IT Seção__I p,eVidJI..r.tcnte),~ecnchicl.o tio loç;o 1

se conheç~_ os parâr.letros ~,:!a l:tntcna.

clas.

..._-re ...........sD1- ._.w

pqor.... oo .._-u ..oo. 4 LV-~~

..,~ PN.t.. ......

~tE

tJMi\

~ -~ FAO_I~ m

IPA..qzu~n:
~ç:io das air~cu

&GIÃ0'2

I

J.

~~-la'\ IE~ 53_s:-l60~z

~
Setor de irradiação (greus)

.,

I

I

,\,,I

,

ae radiaçãO na auSência de -infomação aos ~t~

de

!nta ' - - - - _ J

0-

I

~~
Intensidade de

con;o ll'Sxina r.o
plano vertical
mV/m ali:m

..

antena -dirt!!::Ío:1al ·

-~

'-1-

....
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diurno-'----oo not.Urno" • r~spEl;Ctivamenie. Qu<mdo a IIK!:sma _oper!_
ção é usado no per!oc!o -diurno e no no-i:.urno, inscrevor o•
aoi.~

Descri-::.;-o dl!~ -c:ar~~;~rtfl.tica:s dos sistern~s _de .a:-n_t:-en_a,:: dir"e~ionais
co!:l dh.gr=a au:meritzido (cxplllridido ..~;{_fiCado)_. _

0-oC

1. A. Parte. II- "con~em a info:on11ção "parll. siStein·~s dE! ;antenas direcio :nais ~~e ·funcioiuml com d!agi-p.~11s teóricos. e exp~~;ndidos. Entrct11.2
to, al~as es:tn-ções.. operllll\ i::om Ciillgr&iiir.s de antenas dir~e]:onB.is
ex~r.:=.idos e moc!Uicados. !~est~-;;~ Ca~s-;-o;-São riéees1,rios. calcu_los ac!!.e.ionllis, a· partir aa Xad.iáçilO~expaliaidOI!õ para:·aeterm.inar a

radiação do--c!.tag~~a- ãurnenbao (expandido rnoa:iu~adoL -

. 2.

~e

·

-·

·

:·_,.

•!_

"o• c

"N".

Indica:- o nümc~~ t~;af dO" a~e~tos
Dcwo ser igua~ ou maior ~';;e -1 ~

qué ·são Íl~il1:t:01~os.

--~
os_

~1car o n~ero de •ê%:1'!'_ ~9s aumentos~ CODO ~eriio desciitos nas colunas- Ó&: 07 c-08- (vej& seçio .2~.7 do Apên-

dice 3 ao· Anexo 2} •

--

d~erâ se~ t:ar.lb~· areen~·hida u~a

:ror pree:nchicla uma. PMte I'II.
parte :r.
___;&

:o!mbolo:p

06

rnaicar A"rac!iaçio ho aZimute

valOr_

~entrãf

do .aumento.

:&_e r se!ipre .:l,qual, ou :mt;ior que
d"iagramt. teórieo.

+·

d~v~ia

o~

Est•

valor

d:

3~ A Partf: III sõ deVerá ser en~iaaa·:s~..._ .fl-o.:_ c~M-:i-s..Ld~ seÇi'o ·;r:-- • da
'Parte ;x estJ.ver. -inacrito •M" pm:a. aumentado--~

c 07

(expa·n~ido- modif iea-

·.~

..

08

fil,c!icar o azir.rute central do
tude do A\lrliento.
· imuCar-··a

~P"atude

total "do

aumento~

centro de ampli-

aum~tô_.,

Mctoii.Cie • &

ar.:Pu-

~de_ t:ka~ ~e__ç~~ la~o ao. az:iJmi~t~ central. dó_ a~entc;f.
amplitudes ?(!deli!. se superpori neste· caso" os llwncn •
toS sãO- tratic!os nÕ-- senficfo -horário em rctb.ÇiO AO a!ZimE

ÃD

Ol

te:_ cént:ral .dos Aumentos.
Indica;: o pais 1:.:::> q~l est; l._oca;i;~~~- ·: cstaçi~
utilizl!.ndo' os sÚ'Ibolos na Tabela I do Prefâeiu da Lista
Internilclonal de FrequênciaS.

~

02'"

Pais.

03

:tncUcar o horiirio de operação-Para O qual· ii-aplicável a~
ca"racterls.t.icAs da antena. Os s!mbolos n oU N dcverio ser
Utili:ados pllrZI iJtdicnr qye a estação OpCrll no p,er!oão

09

~trrn ?l\P"- ro.~ 00 IL11'1"tQ:.)"

~

iE

tMI. ~

rn llf:Lnt'n

m w.mooiFt.FJínm ~ 2 NA. FADO\ tE

I I I I I I I I 1.1 I I I I I
@ te~ CA e5-rr.r.Jo
~~...,.. ~:-oção 00 a- l®. ~,;, @~~
&.~
a::Wk~k~\.~ Ó ?=~
OI
02

03
04

,,
OG

08

lO
ll

I

12

Informação s,uplementar. Indica): quaisqner illt"ormaçõe.s
Supleae'ntares concernente ao diagrllnll aumentado (modif!
cado expandido)-. Se ur.it.: -- t"_ol.ba suplC!rilcntai -{o r ncCiiSn{
TJa p11ra ;aumer'\t.os posteriores, il'ldi(lUe~o ne~lc ~po.

·-
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J!!lOJI!Wj&:s
Q

DB

'I'OPi>

06

SC)PLEHI!:lfth!!BS PMA 'TOR!tES S&CC%0111\DAS 00 c:C1M CNt

2 ..

-u~\So ~

(Parte

xÍ Sec;io

_

DDEC:m::l.U

1 ..

cQd1oo

~

O"l'ILJ:ZJ\MS EM S:J:STEHA m: A,.;l'l'EMA otl:J:D:ntECZOQ."IS OU

~nao a anoteM onidiracional u ..~: carga de ~ ou ror -~_eccic
JUrod& deve •• in•crever :ao campo 2G e/ou 36 da Parte :E o a!abol.C::
1 oa 2. Segui~- oc:.;, · nct a.ao d• UIU. itnica ~ on:ld1rec:Lo-no1-

~

J)

S:ünM Cftntft• yAlRrn& 3i9
utJ.U.zados nu equacõea c!.a-

çp1p nlpr nati tm'lc§4o no

:DJ.f'~rença

l_ótricOII.

..

- • a al turã Mal Cgrmis)

:Dlf'erença entre a alblra e
litrica ll!?U'~ta 4a se~ão
i_~sr.!-or _(bAsea!!o na dist.r.!
- b01çio de ~rent$) e 2 al'ttn:a real da aeçio- in!'erior

••tapo

01

IICJI!IO

Pala. :I:acUcar o pala ou área 9eograf1ca no qual

••ti

loc-.!

(IIJrllUs)

uU.aa a eataç:iO, uaftdo oti- aúnbolo• da -'1'abela, 'i: do Pxef,i
"Cio 4a ld.llta IDterMd.Qnal. do. l'roç.uõnciias.
Dl:' XDdica:r ~- boraa da OJ?~U;ac;Ão e. que são apliciv.ia u

entre a al.tura •(baseada 1

ap~~renta

na distribu.içii:o de corrente)

abai.xoa

112

da

D!pçrir.jo da cpstprhtjca

1.

~ wa elceento da ~ •ntena dJ.roeiOJta.l for socc:lanada
o:
a• ~CaEV• de topO., a c:o~un. .12 411 s.çio ·x da- PartO ti- a4ãri i ou 2.
_Est. :naaera1 d-CE''!"'ff 1111. ~po p&rt:I.C\llar de ant.ea seei::ionad.~ cu·

ora ou:oa da topo qne •• u:tJ.11u, con:foa~e doacr:lto

_

07
ea-

racteriatJ.caa da antena.· Deverão aer utilizados os ·~
lo. D ou. 11 para _:LncUcm. que a asbc;iio opera no per!odo '
41.arno oa. notnrno, respoctivm:tanto. ~ a aesaa operaç&c; é utili~ noa .pÇ-!odoa diurno e notnrno, :1.n11creva

CÓCJirro U8adO na

Da~tg!cio da cM"~tedstiee.

co1. 1-2•

CU1(1 Y:!llQr e•~ !ndi~o

m.

(Parto :n-aeç:io x

çolUnn-. lEste• Yalores são
utJ.li2:ados !'1~1!1· eguar.ões co:-.
t.icJaa no Apênd{çft 4 a9 1..:Je""-l).

1.

Vazio

os do:lS ai-bolos, D e K.

04

~ra

da totte

2.

As colunas 5 a 8 -.os~ant. qs. valores de 4 earacteristieas:

do-. el<mentoe. çue conati tuea a .antena· seccionada ou CQ::
car9a de tcmP·. Cada u:llt de:ss.o.~ colunO pacle conter ua 1
l&Inbol.o reprcieri.tabtlo o valor de mu.' detontinada caract~
r.btica cc:ao descrita abaixcu

••

Dftw;!õ$1çtt'c;~

@l!'P usado na

~

(Parte u-.ação

aa

Veja ~ pa.J;"a coluna 12 CParte II: - Seção l:)

••

_Descrp:~ão dy eit.raeá'rr~aHcg

CÓdino usadO na

cujps valores patão indtcade
r.a colu~ (estes valere• aiO
Utslszados,_nalt. !!.aYil~•
. J!êncUce 4 !!1.0 !.nexo 2) •

ak....ll
(Parte Il:

caracterhtica

Seção I) ,

cu1o valor Ó tftdicado na cc
I)

lu~ (eStes v~lol;'e;s aio ut~
liudos nas expressões do ;, _
pêncUço ' ao Anel:o 2) •

'·

Vazio

Diferença entre a altura elátrica total aparents (baseado
na distribuição d_.. corrente )
da tõl:-M e .a altura total
real da torre (graus).

2.

Utu-rA elétrica da t.oxre d&
antena (graus)
utW:a da SOçâo inf8rior I
(graU!~)-

!'l:ft·-"~·;c:c):--,.API-;53

:- -lfn.c-

~

j

;--:oo

~ tE·tW.~IE~M~ 2 m,l'l\l;X&IE S35-160Skliz

[,

-'N
~ IE '1'C:im:s ~ oci CXH CIUG\ IS 'IÇPO,um.IZN:I\5 !MI
~ S1sbala: orh mrtJaMs ~ para toJ::rQ: dl!lsc::ri.t1211 na PIU:i:e l i
5er#io I CC:rtO ~ ClU COI csxgl!l. !5o tqlo (.ccbz1a .12), Cll1

Bl·~ ~-==:~~i}. na Parte I_«no~

III li IIII IIII li

@, liOHE 0A 1!:5~-~ 'rJW:SMI~SORA

ITIJ

o

@PAIS

I~

@ •

.

'

D

.,

I

;-;-I :1 I

~('·

~ ~.~

1568 Quinta-feira 29

'

-~: .. ,,.
- ..
I)JÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

~ Maio de)986

a) que a 'I.l".R.B,, de acordo c;oSt. o ~rtigO 9* do Regu.la~~tent9 _.de 'Ra
~.i.Oco.unici.çõ'es- "[Genebra,. Í959}, niio reaUza lmãÚso t:Scnic-;
· daS e-àtaÇÕes de :tftdioiÍi:flisão em ônaas Médias na Ro91ii'o- 2
7

·-que a:r1 inscreva no Reqistro mtornacional do· h-equ&hciãt~,

1. :tntrodúcão

lln!

.: ~to -. . éar:&t8r in_~nm~iVOI

Qwlndo w.o ~-'!'t:raçiío te=. a i.":l.tençiio ae p:ropo~ Ul1l& nova eatZLção,
conforme Artigo -4 util.iz.ando aa_t~na d:1rec1onal,. e os parrunatros dn

b) qUe a Confcrincia. Mundial. Ad'ltinistrativa de RAdtocmwnicaçõe•

(tenebr~, 1979) I!Cdtficou o_ l!.J:"tigo 9• 11-nterior a adotou a Reso

.ntena não sio- conhecidos,_ deverá utilizar o foimUlârio no A."lexo 3,
!'arte :ri, s_eção n. · Este _farmuliriÇ» requer iilforma.Ções sobre os •2.-.
tor.a do radiaçio limitada.
·

luçio. 501, relativa ao exãt.e oela I.P.R,B., das notificações r;
f~rénfeS ~ ~taÇêie.i ao--serviÇo i:fe ·radiOd,tfusão- da Beg:fiO 2.

,r:;

faixa de 535..;1605 kRZt

AS seguintes indié:ltljÕi!s co'nst.itue:ã- Unia o;ientaçio

geral Para

deter-_,.

'~

'

,,'1';.

Jain.rlr valores realistas ~ •e !X)deri.ma indicar no foxm.ulirio.
2 •. Radiacão Htni'IM

_a) que as estações nas ReqiÕes 1,., 2 e J deve• operar em conf01'JÜ-

Quando o caJ11510 irrridiado & limitado em_ UIDA ou vhias, direçõct~; parll
dar protêÇ;iio a outras o~S, o n!...Cf ~do iÚadiação que ce
Poae conseguir na 'pratica (Emin) ea um setor de ati uns:_309, é d,!
do pela seguinte equação.
;__ --...: ::
!".aln .•·lO

lP

'=- dade

COJII.

f? ~ul~~nto de_ -Ra~:fi~unicaçõe• "Oal:'a evita1: todo o
prq.judi~i:;.,.l enti::~ ã. estações das 3
X'!,

tipo de interferEndia

-

giõea~

];)

q~iC:aS di•'Posi#~-~40

·Art.tqa--:.:2

c1o Re'JUl.uaento de Rnclioco~uni

cações deverão ser anlic.a(las ii.s est,aQães ol!o Serviço do Rndiod!
fusão e1'lt Onda Média··. na Região 2 na data de cmtrr:.da Eml
vigor

aV/m.a l b

. onae

p cS: a potência do!l estação C. kW.
Assi1111 A. limi taçb...> reque~;rida
pala proteção de uma esta.Çio phnejada reduz, necessarimnente, a P:2.

tência, da e~taçio a Wi:. -va.lor prjtico.
Quando Se necessita da 'u.dtaçio Íabirna em amylitUdes 9randes1 maioa s q.ue 30,;, i necessário· ger.a~nte UJII sistema de antenas conuide

du Atas- Finai$ dosta ccmt8iãiiC:ia,

*-

que eorre'spondc ao Artigo 12

do ltegul.amnto d.: :\adiocom.un~

· ções·, Ceneb.ra 1979.

ravelmento mal li ~lexo ou uma !;)OtÕncia menor.

3. Radiadio Máxi~
O cnms>Q irr~iado na direÇio O?O!Jta

i dire<;i.o -da l.fiai tação tende a
cxescer dSJ till. forg.a que ;;_ Cõ:U':l!'.:O máximo alc.an.ça um v~lor aproxir.uulo
era~rN/ri.

.,_ 1.35 x o valor eficaz· da rad!açiõ

a ll.:;o.

1~. qüe a X.l'".R.B. coriSU!cro nOtif:LCAda.a toaas - Cons":l.9naçôell 4aa
estações ~ O!;'Oraç~ iti:ScritaS nas Listas A • B do PlAno, .,_
pai:ses part_icipanteS CO!IIO se ti·ve.11seta sido notificadas era 1.1.
- 8~, pua asae~ súas inscrições no Re9i11tro tn~rnacional.•
Prequlncias, COII essa data

C. ltadiacão

Cl:l

Outras Dir~eõ~s

na

parte apropriada

da

coi~

2

r

con~ignação js. esteja i_nscrita no ~gis.tro coa
- uma dát;'" ~· cOluna "2c, a :t.F.R.B. deverá modificar a inscdçio
existente de conformidade ca. o plano e 11anter a data já .~1.!

2 ... qliolquando uma
. . . doaais direçõos, que nilo o Errdn e Emax, o cmnpo 1r:r;-a41ado pode

aceder O valor e.ficu por mais. de 101.

tente na

s.

'l'abe1a de Valo:res

~

estaçio
1
2,5
5
10
25

50

..

(JW)

'l'l:)icos

.,..

~alores ~Ípicos

Emin
10
16'
22
32

so

71

~lunll

lc1

3. que nos casos -que'

de E (.mV/m a 1' Km)

+lO'
330

520'
735

·-•••
405

1040
1650

900
1280
2030

2330

2860

UliUl conai90açiio do Plano. ainda nio estivar
inscrita ;,_o Req,i~tro. a r.r.R.B. conllidorê 1.1.82 co:ao a. data
de in:tcio de ope:Jiação da estação correspOndente ati qut1 as ~
Jdnlstrações notifique-m-a. data real de ,_n{cio
oporaÇ:i::o
da

da

estação.

4~ q~ a :t .. F.R,B. deverá .solie.itar aó!l "Ç~.a!ses não ISiqn.:ltárioa que notifiquem as consiqnaçõç;s de suas estacê)es quo estejo!llll cm ooe
ração ou que confi r-mera que a 1nfonmaçio. enviada na1:a o Inven~i
rio Bárico deve ser considorada co1110 uma notificnçii:o Bill 1.1.• a'2,

J!ESffitiCJm N'f

P,BSOLUÇDBS

PROCEDIHER'l'OS PROVl'SORIOS 1oP'Li~VErS AO PER10DO

•
R. E C O M B"N DA Ç 0 E

S

A COnferincia Administrativa Regional do RadiOdifusão cm Ondas:

M!

dias (Região 2_) r Rio de Janeiro, 198_1,
NO'ril"YCAr.1(t) 01\S CÓ!fSYGMM:l5E~ tNSCRl"r1\S UO PLT\.'(0
DE ES'rACÔRS · EM St:RVlCO

!l

COnfedncia Adlninistrat:i.va. Ragiona1 da R.adiodif~são . . ondas MI
dtas (Reg.i,ão 2), Rio de. Janeiro, 1981,
-

CONS!DER1'.ND0a

a)· o o lavado númoro de estações cuja inclusão no Plano foi aolici
tado, 011. relação ao- número d• canais: dis:ponlveis na: faiXa a. ~
daa M&dtac atrib~da ao Sttniço de Jtadiodi.fus:ão na Re9iio 2, -

b) que todas •• conal;naçõca dos palus da Reqiâo :i que aara~ea no

·a)

tn.ont.&rio bldco tal ooao MOdi:l!icada• antaã e durante a coni"~
dncS.. for- inserl.t.s nD Plano - d~• 1iatli.• aepara.:Ias, -

ajUd~do-Ãa--;& anâlba po~...~~rt:r:aaã ~as in~t1hUi.dadea
_ (pdnçipd~~~ente 'nas- :ionB.a- ~ci~ exist.Jt cangastio' do. etspi;ctro)J

utllb:~o ~~~ nrineipi011 -~ :~xo 3 a esta ~luçio.

'!):r:odu:tida e rer.eblde. fora111 aceit-.s;

- a Lista s qae ~~ todas aa consi,J~çôeta

1569

b) fonm.lando reco.andaçõea, a pedido das partos c~lvid&a, a
cerca do!i _poss!vaia meios oara soluciornt.r inCOJDpatiPiUd&da;

a Ll•ta A que ~O:nc!O, ROT!Iente, &li_ consignaçõos c:uja in~.!,
far~ncia.
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que· não

f111J!!

r - na L1at.ft A.

c) _o l.bdt.e d• t:ea~PQ d:l.pon!vel durAnte a COnf•rbic2.a para concluir
oa os;tados necosahio• d• pl8noja.ant;o, btm eo.o as vorific&çõea
e corraçõe:a neeesii:iri.as as Jlilharo• do con•i.qnações do- l"b.no;

e) que a el•boraçi\o de u. Plano óti.,. obriga • rasolvor u. elev•do
· aW.Oro dÕ in~t"i.bilidadas ÕXistanté;-bi. lonqo ~entra as
t.açõas que at.S A'IJOr• n.iio obtlvara• resultado oo- a aplicação
Artigo 12 do ~la!IIOÍltq de RAdioco..fticAÇÕCS ráltltivas a ~t2.
ção contra interfer&ncia proju41cial",.

2~. quC!t suhM<tta .-uas r111~rtdaçõca atli o·· fpl~l de

ua( o qUe 11.juct.
i~ MJdnhtrzi.çõas na organização~ ~rc!ênaçio ~e ro:uniÕCr; .sa!!.
__ reglorur.b- do•tihdas a raao_lver 1~t:1b111~dea, ·

3. quo tótM 'as .edidas adtiqv.adllS- p.arL selcc1onar O pc:noal teNpOrá

rio noecssiir1o~ a fi• de "fon.ular as recomcndaçõetr ant:erio:r:es -;
conaiderando suas qual1,f1CAÇões e acws canhecillll!ntos doe: probl.!.
.as das d!terent.e• ~rt.êa da ItÔgião. 2.

d;

fJ cpe nio :ol poadvel X9solver du.ran'=;.i o tcn1po dlaponlvel a
lldade .de tala

~t.ib1lidados

Dlill as nault:ante•

.,k;

tota
eauça;;

que - conceda• ~S01! adoq\Mdos 1 I.P.R.II. para a roallzaçiÓ da&
.•t.ividades provistas n;-' presente 'Resolução e_.__ ••98CiabMinte. que tg
- tmelidas nocessirias para_ a ri!)! da con'!;.rataçio do 'Oésaol.l '%!!
fe~ido no 900':0 3 _~- ·

p1aDBj~l

. !!!!L!

9) que 5 precieo, portaa.to, . .tabelec:er proced!.entos para resolV.r. . . .s 1Dcc:lsip.atibliidade.---. fia de . . proas~~---;- COIIIP:L,.;tar
pEOC8SIIO de negoCiação da for.. llllls efica• e ripi.da --Posai.el1
11) q._ o PiaDo s& poda ser apezfelçoado e atualill:&do COIS a boa von
tade e cooperação. do todas a• adzdn:L:strações int..aro,_Ada• na ;;,
luçia du in~CC~~P&t:.lblUdad:. . J
S.) que a Resol.ução 7 •-- a ~~ç~ G _da ~fer4ncia _Ma!ni_~rati
..,. llle bdioc:o-ni.cações (Genebra, l97t)- ~- que a t.P.It~B. ~

A

Rusor.ugo

N" .

:z

o calend5.rio para • nrifieaçio e corroçio do Plabo dneJ:Iiii Mr
~eguin.to I
•
1. 01 de ;ianal:ro - n

.S...U.rl aos paises •

dean'I'Olvl-to no ••tabeleci.ento da uni
......_ nacloft.:l.s _a. ~rlpcia do espect_~ ~~loel&trl~; • na aol; ~
. . 4u OOIU:ipa~ de frequl~la•e
- -

11e

o

•rço íse nis2a

.M.inJ.atraçõn: deverão -.erUioar todas u ..,.. coeai9DIIÇÕIM
incluldas no Plano • not.ifi~io a 'I~P·~···• AO . . ta ~Ur 5.
ti 31 d~ ~.. t:odaa as 41acrepl.ncla• entre a irdor:M&Çio
:t. ·
c1alda no Pl&no •. a lnfox.açio ~nicada e; aceita pela X.P.Ü
b

~t:es~· e dw:.ate a Conferhcia. DaraaU • • - !»>rtodor a LP....
..rificarii o Pl&no para -idantJ.fiear erro.- Mntuai• •. Ali ~

;t~ que •

.&.t:e o pE'OCOdillen~ esbbel~· no Ançxo 1 i. prosen~e- Rlt
• aolução para a ver:i."ficaÇio ~ oorntc;io das eorlslgnaçõu inscrit;;aoPla.-.ol

a.

qao . . adote o pr:oce41.c:nto estabelecido no Ane-xo :z ii. p~sento Re
aolução. para a soluc;i'o de inecDpat.ib:Llidados. co• vi•tas i 't.ran;
.f'erAncia das consignações & Lista a· para .D. Lista A • a prOtoçi;
da.a consitp'llações in::;critaa no Plano,
·
·
·

J. Qae a presente Resoluçio; iricluidos seus Jl.ncxo~. en~ar.ii. ~m
90r no .oMOnto da oru1sinat.ura cl'as ll.tas F.:Lnaill.

BOLICI:irA EHCAREC'IDNmtt'f'E

ÇÕO• .devwriio Hr. ~ioad.u I. t.P.Jt.B. Gt.iliz.ando ba o6pJ.a ;
bla,lixada das piginu <:orrespohdent:H d<t Plano.
·

-

2. A ~.P.R..D. a~viltd la Adldniatr~• ati. no ~W:ct... l l 4a ja
- - neiio de ua2 U.. lbta de suas cOnsignações cujo '\l'alor ~otÚi
cada de r,'ldiação (~ra antenas' c!irecionais ou não) difira
.;
... l.p:ts do 201 ea relação ao- nl.Or- çalcuiado
111M rasistln
cia de perda de _1 orna. Ao enviar essa Ust:a. a l:~P.a.B. soli'
~it.ar_&. iis M•in~straçõcs lnt.ere. .adas Cr.M ati 31. de urc;o i;

oar.

1982 ac it.odit':Lcac:õe.s d.lls caracterlstica.s ou d:Jtl pa.i-i.etros- das
:notificada
dentro de 101 do valor calculado da radiação pttra ~ resist:ln
c1a de pe:rda'-(iO Í ohm !'Qr torre. A ~rtir da data da notifi~
~c;io, a I.F.R.D •.ut1li2:nr! o valor assb notificado~ sujeita ;
apl.icaçio -Qeía- Mministraçio intei:casãdi. do procedblen-tc.do
ArtJ.go 4 do Acordo.
·

v,!

c.ata~os que P;"rtitirio situar o valor- c!&- rftd1~çãÕ

Ãs MMl:NIS'l'R.ll.cfmS o;j,W. -~ES .,1\pJ\P~ -

~~

que ~cur8111 por todos os .elos resolver o quanto antes as t.ncoç.!
~ilidades r:clatiyas a III'Stas estações.

IIOLICI"l'A AOS PA!SES NJ'\0 SIGNA'l'~'!tl'OS

a. ader:iro. ao AcOrdo- e que-;
.anto's- dCata Reso'luc;ão.

-pr:oviaÕrb.'IIICmte~

l. 01 de abril

.

apliquem os

procx;l!.!,

-· . 'lS de 111nio de ~982

"'M•ini!ltraçõea'enviarão à :I.P.oR.B. at.i 3D do.junho d• 1982,
a:uaa obser#lÇÔftS sobre as eo~s que lhe forat~ Coawtic~s
cu que tenha sido -dl!tetado oor el~t, -orõnria a a 15 de .aio . de
1982. no ru.is' tardar,. a11 translld.tiri. a todas as MainiSt.raçõos
. da Reg-iio :z. sejà'!l ou nio si'JM.t.irias dA!' AtAs Fin&:Ls.

4 ..·- 15 de máio

--

lO de dezClllbro de 1982

As Adnü.nistrações enviarão i

1. que ,n"Oooreione tofia a assi11tênçta necess1il:-úa is -Z!.dJ:dnint.rações ~
(espctCiabtent.-!1 a dos palses em d~:senvÓlvimento) para aplicar o
proecc!1mento cst~!)Ulado nos anexos a asta R~:olur;io,. em ~artie~

....

J:.l".R.B. até. JO ,de junho de 1982,
suas bbservhçõo-s iobro 'ãB c:orraç6as qu~ lhes foran -tr&n&aitidaa.
Ó--aobro qUalqUer inséri~iio :i:cqistrada do forDia. inadequada
no
Pl~. · J>cxlorã ser considerada reqist.rada do fôrraa in.ad~Wida
~-=--.--1nse.rição quo figure na Lista lo, lil&s que c:ause U1M interfed:!!,

CS:-t

a_~la
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a) ae'ja s~r~ a ac~1~ ,eh Al:bdnisfraçio afetadar _devido a
erro nos dados ou 11011 _cli.lcu~o•J

nio

b)

foi detetads.'r porque u-. erro nos ·aa4os ou nos cálculos
condu29 a Wlll. det.er..inaqão ineorreta. do vaior eleva_do
da
Cli;,.OO Uuud.~el.· ~~· 'IDIIll. -conc~gnaçiíO- na .Li.!.

.1ntens1M.de de

ta B.

'A :t.F.R.B. anot.a.ri -essas observ~Çõesr proeederi as verific.!
çÕti:!l necossúb.s c~ qu~lquer da;- A&d.~btr~Ções ~n.;olvidas
e' lntrod~zlrií no Plano as correÇões · de.ldas ou· t.ransfcriri
•• con:Si9naçêias d11, Li.sta A para a Lista' D~ . Às MOdifieaç&l:s
.O Plano decorrentes· dos ~mentirias recebidos d_everio ser
pabllcadaa·.

Maio de 1986

Quando a I .. F .R,B. tiver recebido,de todas as
A&lin1stra
qÚe ~~- consiqn~çõe~-ãfetadas .. desfa~râvel1118nte • -ôa fo~
1;.r:LÕS ref'cr:l.dos ·nos 1l'Ofttos l. e 4 .aeilu., avaliarã o efeito das .od:t
:fi~ações Pr~tas nas consi9~ações das Listas A e D ~ publicari :;
infOrnaçiio recebida ea .u.a ~ aeçio espec.tal da circular scaanal,acres
centando o noJDe ele qualquer administração (cliversa da que propõe ;
·.oa:ifica.çio) que tenha u.a consiqnõ!lÇio na Lista A ou B e que
!)Ode
rili. ser afetada desfavori.velmente pela IIOdif:lcaçio prD;!Osta. ·
· 1-.

çõe•

7.
A Junta trenaferirfii iraedia~i'llll<l!lDte a consiqnaçio cm questão
,a,. Lista B para a Liat.a A~ aã a solução da incol!l'patibilidade l
a) não envolve. nt.Odificaçio na"s

ções '!ttetadas, ou

cár~ct.eri.sticas de nenhu.a das

-

--

b) cn~olve a'!)enas modificações_que n~o- 1XIdel'l a\UIIent~r a·

S. As .odlficações inscrita:i nõ-Pb.no antes de 1- dO aqQsto
de
· 1982 de ~cordo com a Rq.!JÇ>lÚçjo- -~Ji./PL/2 ~orãc;; ~eXa!ftinadas peb.
r.F.R.B. a luz das correçõeS int.Jfodl.ú~:fdas
Pbno _atê. essa ~
ta. ,So ccmo resultail,o aCste ãXaine a..:r:.F.R.b, modificar
eonclusõos,- -aO:voJ:i solicitar ii AdMittlstração__ :.;:esponslivel pela

:no

estação que aju:ste ,as ca:tacte_d~tic~~- ·dà _IIM!W,__ .~:riforlne-·neéii!_
sÍrlot e.s .adifica.ções de.vênt. rosuli:~r .;., 'uma .,ins~r:!Çi"õ ~n'fo!.
:MO os critirios do ~exo 2 ao ncordd, cons_~.fe:n.ndo ~s c:_orreções
introduzidas no. Plano. Qualquer correçio fntrodu:d~ no P~ano
de~is do 1 de agoato 'do 1982 nio dave_rã. ocasionar um ~ajuste
das ..od1ficaç6os 1:10 Plano_,

esta

-

;tn~crferêg

cia causada a Ull'lll consl9naçao de uma adll.inistracao que ni!lo
era
parte !ua_s n~9.ociaçõõ.~: qu~ result~raa rua solução-da :lnco~tib:ll!
~dade.

8.
Se _uu a&ainistraciio, tdãDt:if:lcada na ficção especial da ci!:
cular seaan111l de ikCctrdo com o !)On_t_o 6 -niio enviar nenhum comentário 3 ·
i:F~a.a:'·n~-.Pi~~~.zo a·e 60 dias.c:õnt.ados ::0. partir da datn-de
publi~!.- _
ção da -circular uc-hal Corrc:s:oOndeTltC:, -st;::dr connid•.'!':-tdr> quli!l
e~tu:~
adra1nistrD.ção aceitou a -IIIOdifi~·ação 9iq,oosta: 11: I.F .... ~n. IIN:)(l'ificllrâ
as ceracte~!s't:lcas das est~ções lnsc.'t'itas rio. Plano e trans!eriri da
Lis~ P -par~ s Lista ~-_! _coin1.i~iaç~~··~ qu:l.l foi a9l.ieado eO. lxito
e.sSe 'ProccdientO.
'

9.

se. por outro lado, no arazo _de 60 dias ,contados da publ!_
caçãó dil cir'cUlã:i: aeman'al corres:oondenta, essa: adrainistl:'açiio coMUni
c~~rii I..F.R.B. que deseja continuar sendo consultada. sobre a JIIOdifi
~açãõ P:tci?O~t~~ deverá. ser r~nlÍc.o.do o~-proc:eÚrnen-to p~ru ~;ol~i~;;
incompatib.iiidade e as nego_ciaçõeS retomadas de acordo co• o ponto

A ltESOLUc;AO Ht 2

'PROCEDnmNTO PARA. RESOLOCXO DE I:NC:0K>A'l'IBZLZD1\DES E PARA.

PRO'tECXo DAS cciNszrnA~S: QUÊ Fi~ NO :P~o- NO

1 ~té ~~~-~!!._c1'!e_quo ~-uma so~u,ção satisfató_~~a para _to~as as_ ~rtes.

A

. PER!0DO

·~o.
Ao -''çllica.r Os orOcediJQCntos descritos no presente
Anexo,
.. as administrações conSidérario oa pi:inclpios contidos no Anexo 3 1
piesente Resoluçiio.

POS'l'ERZOR ~ CONFE~CIA

1.
As adainistragõet~ 'cujas e0nsi~õe.: Spai~Çl:lnl nii' Li.:ta- B
!5o Plano, cOntinuarão :as n~ociações: ~~ as administrações com- as
'quaiil exictam 1nc0n1patib:Ílidad.es não solucionadas, a filll de reuo,!
ft-lu o quanto Mtes. Para este fint., a.s adlllin,tstraçõe:s pod:e111 . 52

.informa~~- acb_ii!l a interfe_rênch. ~
:dstent& em :fo:rn.ulirio similares aos utu-!z~dos durMte a êon:ferê!!.
da. Ãs negOciações POdem ser cond!lz~as !)Dr corresnondênci·a, por
encontros bilaterais ou JAUltiiaterais,"'·eu
qualquer l!le'io - cons.!_ .

licitar

à_ t.P~R.B.___qua·f'~~-~ça

~1.

po;

1) ~ consisnaç~e-~ d~ Lis~.s A_ êStão prot09idas conforme o~

2:) A

Quando as neCjOciações relaElvas

·a

unia -eon:!lignaçãO i!!a

possuam conl!'ignaç&s «fetadas adversamente, essa consignaçio
ri. ser trarisforid~ da Lista B para a Lista A,.
--

dCverã. 'ser a ma.io~ d~ntre o; -s-equint.e; valores:

Li!,

à_} o· valor da intensiail.de de campo nomimll;

pod~

- b ) o valor dD. intensidade de eampo utilizável resultantO. das-

intensidades de eà.mpo das con:s1qnaçõe.S da Lista 1\ e
da
Usta B, coirl e~c~ção. c!ta maior_, c::ontribUição da L~sta B-,nos
que esta contribuição prOvenha de uma
Consiqn!.,_çio_ de o_~tra· adtninl'ifl:aç.ã"o~

'toda adnl.inhtração qtJ.e tenllã obÜdo o --aêõl:do da5 admini!:,
t.ra.çõe• ~e tenh,am cot:J.sisnaçPe-s afe~~adãs desfaVorâ~lrn"Fnte:;·-_ como
-result&do__da aplicação 4o ooilto _2 precOO:ente., info~ii ll z---:-F.R.B.,
cJesse :fato, utilizando o !or)RUl.iirio _ind:l,_c;ado ac.;m~.~assiri21.do- Pelo~
t:~reseJJ;tantes das administrações as quais fo~ Ob~ido o ,Aco~o.

3.

-,-~casos em

e} se o contorno cor-re:spondente ~ um a~1mute detenainar.lo cair

:ft:Jra do têrr.itório

·tai- elil'tet.Ç'ão,

4..
AQ~via,r a notifi~çio do acordo, indicada no ponto 3 pre
cadente, "a Aa:lldnist'J:.açi.o imviarb:,t~Cm~n -I.r~-R.B. uma liotif:l~açã~

'l'oda Adm:tnistraçiio que haja COncordado em. !I'IDdif!Ca.r- .fts

naeion~~:l a~ ~r.s no

qual estii

situa.da

o valor d~ ~.nt~sida4c-'-·" Cl.o campo n'a frç,nt~,i

ra l:'l~çiQna). con.to~e ~~abel_ec:'id9 ne: parii.srafo 4.10.4 do

Anex.b- 2 -ãc/ Acor&iJ--

de qualquer raod:l:ficaçii? das ·carad:eristicas· de sua estaÇão- uti'llZa!!,
do os formulários do_ AneXo 3, -~o. :1.eordo, c inserindo na seção de 00
•~ção do ~rmuliir'io ~ ~forência a presente Resoluçio.
-

da 'qualquer de suas
.ilotificar! -~mb~ "i

.intensiC:S:ade de campo a ser pro,teqida. oara determinar
aceitiivfll,

uma interf!!lrência a u,n~ consignação da Lista B ii

ta B resultar em,ac~itação pÔp par'te d.e tOdas as~admi~is~raçi5'0s ~

S..

t•!.- ~

mos do AcordO,

lindamente d:t.s discussões,

~r!stica~
~t:tbilida_d~,

crH.!

- rio_:

d~rado aproPriado, de. forma a conseguir lll1l rasultado no menor !'razo
~ss.Ivc:l. Em ~os o~ Cll!!IOS~ a z.F~R.B. ·dever.& ser info:rntada
do

2.

As con:siSl'lações das Listas A e B do Plano deverão ser· p~

t;.esidas contr~ as mod.ificaçõ~S ao Plano, conf~rme o seg"u_into

-

-~

- d) após 3l_de de'Zembro _de_l98_3~ o valor máximo da interfe-_

rêncUt que essa consignação cause a wna consignação
Lista B'.de outra administração.

da

ca

est~Ções p~ri. resolver wu.~ :ln~
z.P.R.~. ~re essas·_mcx!ifieaçõe;,

utll:lzan~o os f'orm.oU.r.tos do AneXo "3 ao -AcOrc!o e :tDSerindo,na seç:io
c1e ~aerV..t;ôu, ào' f~Ent.ollric!•wu. raf'ttdncta ._ pr. .entá neso1w;;o~

---- ~-uma:- iiSfaçãO -Dlanejada da Lista B pod_erâ ser colocada er!l. o
pi!!ração-exc~l;o._-se CauS_a:t uma-interfeririCia in'aceitada e uma estaçã;;
que estava ea eç»eração ;a 1 de j111.neiro do 19 82.

i2~
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.iJ:iVIHJ:l'INOO:.

aJ que as co_ns_i<Jn•l.Ções qiiii: fÍgUX'!t'!' no__ Plano se_ apresentam em dutts

:Y,.stas:

A RESOWçA:O N.'t·_ Z

sep~adas~ tal_Como

pr-;vi!i"to

n~ Re~olução'[

COM -1/l::].;

b) que_ a aplicaÇão dos critério~~J t~cnico-s do ~exo ~ ~? .1\cordo ~
~~!:ayõªª da liSta » do· Plano, podo n"ão fornecer proteçãO ad!.
quada i::ru>!nCio se efet.u!llfl alterações ao- P_lano;

~ara facilitar a transferência das cOnsi9nações d-a -i..t~:ta B para a_
Lista A; recomanda-l!le que as ACbainistraÇões deVeriam considerar o!>
principias abaixo, Para a rcsolUÇio hs- incOmpat-ib:t~idacles. A trn.a
tarab& "Qtilizarli: esses: principias quando devido, no desenvolv.imeE_
t:o das recomendaçõés ·para a iOiução du :il).complt.Übilid~de~.
1 .. A Reg'iio serii. dividida em vli.rias sub-regiÕes.. Em cada uma
de
las,· serã de.tcrt~~inada a média da lntcnsidad(l: de. cam!)O utilizá:
vel Eu par& ~da clàs_~~:e _ac e:staç_ão e os res~~dos col~cad~s ã
d.15pOJJiçio das-administrações para definir o pat_amar de int~r.f.=,
rênci.U, Dobre cuja. b~n;:e !)OderiO ser-P:ro?Ostas .soluções i5 adm,!.
nistrações interessadas.

:z. ouanao

w.a estação -é.. --o!)ertiÇão não- Puder- ll:er ~il"iSêr'ita:- 1Ut

Lista

11. poxciu,e recebe Um nivel J.naccitãvel de interferênciR de uma. es

:r;

tação plancjada., aeri reconten"ado uma limitacã.;;, ~de:;~:uada, '!_a
diaÇiíO desta Gl.tii.a Jlzl di.reção da estação em operação. :Isto ~
dez;ia ser conse9uido pela Õtilização de antena dircciona.l· ou ou
tra JIOdificaçiio aprp~ri.ada diil,s carlllcter!sti.ca.s têcnic.s da co~
siqn~Ção.
.
-

3. Qu<~.ndo uma e~taçiio em. operação nâo .Puder ser -inscrita D4
A porque causa ou recebe, de outr4 estação em o~crãçiior

~ista

1:'1'l

1. qu(l", antes d& dftta de entr!!!-da eiJI viqor do Acordo, qualquef" ad
mini_çtração que proponha alteração do Plano, deverá aplicar ;
procedimento c!esçr~ to no Artigo 4 do J\cordo, e consaerar o di.
posto na seç-io 2 -do .1\nexo 2 Ã Resolução [COM 4/l] :
2. que as consignações :f.nsl:::ritãs no Plano como co~sequê.ncia desta
Resolução teriio a Jaesma ca.tegoria qun aquelas introduziclas no
Plano n.põs a data de entrada em vigor do AÇOr4o;
3. que, s"!l a aplic~ção do Art!qo 4 a W!la. XIOdiUCaÇ"ão proposta de
- acon!o coa es~a Resolução, prevê prazos posteriores a data. de
entrada ~• v,i9or do" Ac'ordo, as etap.as de procedi.rnento de,~~:cri
tas: no Art_igo 4. ~plicadas antes '"'des6a data, r:l os praz~s arul;
.ci.ado.S, ,d~verio ser con-l!fi.ail!'il:"llldos Co~ uma aplicação do Acor~;

-4 .. -que .se, antes da ~!ata de entrada e'll!l viqor do Acordo, uma Admi
ni:;;traç:iio pro~Ser O inicio da operaçio de UIM cons:ig'nação d;
Lista .lt. do Plano, deverá
aplicado o procedimento do Ar ti
CJO '> elo Acordo.
-

•u

nf

vel __ inaceit.Õvel de intc;r:feJ:ência, as duns adm.ini~l:ra.ções. CõlVOlvi
das devem buscar a $Olução a se;t". adotaaa. 'Is_to pode CnY~lver .aceit.ação de_ uiã -:ii!Vé:f maiO,:-- de- interferência r o u~ de. um
tU~
9rama adequ11do de ant.çna direcional, ;t"edur;ão da potência r ou se
neces.siii:-Io, a troca da" frcqullncia,
... Quando wu. estação e111 operação não puder ser i;;Clu!d~- na Lista A
porque ~usa Ul1ll nível inaceitável ~e interferénc.i,a a uaa estação
pl.anejada, deverá se modi~:f.c'ar as caracter!sticas ~a. esta.ção pl_!.
nejada, que: forem IM1s adequadas p.~tra. reSolver a inccmpatJ.bJ:Uda.
de,. incluindo, ~e ,possível uma mudança da frequênc.ta.
-

S.

Ao

se procurar a_ii;ol,_uçiio--liiil.is adequada p;ara uma situação ãe

i!!

~patibilidade, deverão ser con:sideradas, tatnbém, as clttsse• ou
as petlnci1u: das estações envolvidlr.s.

RESOt nçXQ N' 1

(le .....u,>.-Odifusão e. Ondas
Sectométricas (Reçj-ião i), Ri.o de Ja.neiTO, 1981,

A Conferincia .\(bUnistrativa Re<Jional

a) c:~ue todos os pa!ses

foram~ convid.!i.~os i Confe;t"ê.!!,
nece_!
das neqociações bilaterais
e

dà- ieqttiio 2

.ela com antecedência suficiente para submeterem suas

sidades, e. para
Multilaterais;

partici~;~arern

RESOLUÇÃO Nt 3
bl que foi solicitado a X.F.R.B., de acordo com o n9 <J99_ do Re
qU'amCntci de RadioeómunicaçÕes, ,;judaio -aos oahé:s nio ~e9r2".
sentados na COnferência, tra.tando d.fts necessidades quo.eate.

APLICACXO PROVIS0RJA__D_OS A!Tl_GO!L4_ e. 5
DO ACORDO

pa!se& submeteram.
CONSIDF.RANDOJ

a) que antes da entrada em VJ.go::t .... --..,rdo, poi!etr~ surgir propo!!

tas pa;t"a modificar o Plano, como est.li. previsto no Artigo
do. Acordo;
b) que conv6m evitar demoras e éomplicaçõet: que causaria um a

4

~:

al que estas solicitações afet.llt -substancialmente .as

soiicit,!

ções ele oUt;t"os pa{ses e vice-versar

c!

aulo de modificações não trãmitadas;
c) que, durante o per{~o considerado, ê J?O:sslve,; que a!'
adm,!_
nistrações Ge proponha.• a colocar e. opBração as consitíJDações
inscritas no P.lanO e que é essencial evit&l:: J.nterfc;t"~nci.as a
estaçõec e11 operaçio que deVem -~ptal:- suas caractedsUcas
técnicas para ficar conforMe o Plano~

b) que, devido as dificuldades de COIIlWlica.ções enfrentadas

P.!

la r.F.R.ll., não foi posslvel. concluir a coordan.:ttrão entre
os (laíses reoresentados na. confed!ncia e os que nio estavrua
re!Jres.entados~-. a de•oe:ito das faci.lidades de cocnunj.cações- '
forneci~_•

pela J\d111irt~st_:~ção Dras!_~~~ra;

c) quo alguns paises d11 Reqião -2 não são mêrlbros ~a UJ'Iiiio, l?r'!.
sente!llCnte.

d) que •e'iJUndo o disposto no Requlamento d:e Rad1or::0111Uni-:aÇ"Ões é

necessário notificar a entrada ent operaçãO das consignaçlies;

.r que,

u~r- cc:ni&egu.Inte, é accmseiti!Vel aplicar, p,;-ovJ.IIIÓ;iamenter
os procediJ~~Cn;tos estabelecidos no_S lLrtig'Os 4i e S do Acordo 2!.ra IIIOd!ficar o P~no e iniciar a operação da~~ ccmsi.gna:ções.

a) que o Inventário Bisico continha soliCitações ~n.tbrlldtidas 'por
~· os

palscts da Região, 1ncluili4o os que Rio ostav..

pn~~unta&,. na Corl.ferincta e os que nio aio -.bras

J:W:

d. Uni.;,

.
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6'. qoe, quando • t:.l".R.B. foi i'nforaada P,r UAa alblintsi:r.açio

.!

deHnte que foi Bléançado ~o- acordo necessirio C0111 -.. adrllin:l.s
traçõea cujas eonsiqnar.õlts _na ·,Lista A do Plano estivesse~ &f;
tada_s, deverâ p~iicar._ esta infonaaçio e atu~li:zar o Plano d;_
acordo COIIt a Resoluc;io ( COM 4/1] ~

c) que já qui! O objetivo da c0nfer3ncia foi elabOrar wu Aeordo
e wa Plo~~.no aç.licWeis a_ tddo111 os 'llabes d~ ReqiaO, convém a
lertar a todo li 011 pa!sea d~ Região 2 que...,:se 'cónve;tam ~ pa~
'tes contratantes do .Acordo,' a?8s aua ad~aiio aõ conventO
I!!,
ternacional do 'l'elecomunicaçõOs i

é do inte_ress,e Ctos__pa!:ses não siqnatiirios, incluindo OfJ
qua ainda não aii:o JMmbros da União deseT..volver seun: .sei:'viços
de radio_difusiio ea ondas lii&Siae~ d~ aco~o eom o Pl.nn-::., a· fia
do que 11eja COIIJSiativel CCifll os d~is pa~~~~ da R_e_g:Lii:o.

d) que

- que 4evoria ser alocado l I.P .. R."B:· recurso• suficientes
a r!ali,..açio das tarefas especificadas nesta Resoluçio;

·para

'
'
.
1 .•-qulli"-infor~Mt aO~ pa.ISe~ que aiOdi. não 11io iilembrõs da tJnifto do
- - diSPosto nesta Resoiução e aS ·aonsideraç:ões :favor.iivois que fo
rma dadas pela Con:feri!nc!a as suas solicitaçõe=, e explicar :
ihies"""aa Vantãqen.·ae ader:Lien ã convençi'o_e ao Acordo 1

0

Solicita com veemência aos pa!:ses qu• nio São mCmbros dft. União:

la que adiram i Convenção InternaciÓtlal ~e '1'eleco111Unl$-fllçõaa
.ao Accu:doJ
2. que, nesse interim, aplique• o pT.()Cedimento estabelecido par.,_
resolver .as incnJIPatib:Llidades p.pÓs a COnferência {Re:sol~ção
COM 4/l), assin~ COntO as, disr,tOsiÇÕ~s do .acordo na exploração de
seus serviÇos d~ radiod~fws~o em Ondas Médias.

J.. <JUC as cons49ftaÇÕots inscx-it:.as :na Lista B ent :no.e dos

nio sJ.gnat.Srio• tenham u. s!mbQlo ~?Ar• indicar que um
siqna.tirio não estar& obriqado a consider~-là ao transf~rir
uma estação da''i.Ts\~ B pari Lista A ou ao modificar o Plano;
entretanto, pa:ta estações 8lll Ol;l8raçio a 10 de novelllbro
da
1982-, este simbolo se a!?licarã a partir de 1.8.82. Nos C!.
•o• dos :oaisos 1?-ll:rticipantes nii:o ·ugna;t~~i9S das Atas ?inais,
o s!mbolo acil!l4 mencionado surtir& efeito a T;)llrt;J.r de 1.01.82.
Quando a I.F.R.B. receber do pa!s não signatário unta
carta
comprometendo-se a observar as disJ?Osic;ões da~ Resolu9Õcs .[cor-1 4/1 1 _ -4/2 e PL/2], aerS su9r~~fdo o dmbolo do 1\.cprdo ~
fome it.en s~ abaixo 1 e a i.F--:-R.B. deverá informal:' por tel~
grama circulllr a t.odas as Adlll.inistrações da Reqiiio das med.!,.
das adotadas ..
2. que a I.F.R.B. deverá transferir ela Lista B o.a.ra a Lista

A

do Plano _as coruJ.tgn>tções da Lista B que não ~dera~_ ser
i~
clu:tdas na Lista A devido a uma ·incompatibilidade, c0111 urna ·C.!.
tação que tenha o slnbolo.
3. que a I.F."R.B. utilizando todos ou 1neios a sua disposição,d2

·.verá comunicaE"-se com as adlllin:l.strAçÕes -dos Pa.Ises nã.o Siqn!.
t.&rios exnlicandol
a) as condiçÕeS 1110b as quais a .Conferência inCluiu .suas
Si9f1nções no PlanoJ

co~

2. que apoie a atuàçio da l.P._~!.B:• prev.isb. no •Resolve 3• acitllll.,
. ao lev~~- esta ~soluçã-o ao-~;~~i.;,:;to dos membroS interen!.
dos.

REJI.NXL!SE DO!; VALORES DA rN'I'ENSII11lDE DE ~ lfOMl:HAL

U'riLIZXVEL

A Conferencia Ã~inist.rati~a. Reg-ional de RadiodifusiO e. 01'14aa
diu . {Região 2}, Rio de Janeiro~ 1981~

M!

-C0NSIDER1\NDO 1

qu_e existe a nec:es;sidade d~ ·reanalisar os dados d!sponiveis nobra
n!veis de ruldo de forma a· as.SÓCJUrar a pr~ci~io e compat1b1Hc!ade
dos valores da intensidade-de Ç,ãmpo no•inãl. utili~ivel, usados
Reg-ião 2.

ENcAmiEGA A r.r .. R.D.s
1. de anlllisar os ~ados existentes sobre os niveis de rui<lo na 1!!_2.
.na de ruldo _! COJI. base em l!luas DQr11111.11 ti!c:ni~s, nas·
recomenda
çõeiJ-do c:r:c.I.R. e ae··süi e~riéncia i\ã adminilltraçãO do plan;
pa;ra a Reqião 2, consi.derando os docu-ntos apresentados i
,2!.
Reuniíio da conferência'
2. d& conmnicar às Administrações da Reqiio 2~

sult.ndos do estudo, juntamente
CASJ1P0 utilizil.vel recomendados;

COM os

e• 3l.l.2.82, .:-s
val,oraa da intensidade.

ra

d;

b) os bencf!c:ios que adviriam de sua ad~_siiO ãO 1\Cordo.

c. quo se 1 como resultado dessa aí;iio~ uliiil.-Adiiíriisti:'ã.çâo indicar
sua intençãO de "i.derir "ao AcOrdo~ a I.F.R.B. dG!:yerá1
.zi.) exandnar a llituaçii:o dms iestações desse

j;l11-h om ralação as

consignações no Plano e,
b) comunicar os resúltados desses '\stud0o a tOdtuJ as adll\ini_!
traçõeS. envolvid._G •indic~ndo o nivOl de inte~fcriinc:b. que:,

e• aua opirs1liQ, deveria ser acOito pelo pa!s ·aderente e os
nomas dos p.n.J:sel$ eom. os quais dnorá buscar :um Acordo.
5. que, quando o SecretÁrio Coral receba um instrmaonto de
ad!,
aio de uma a&dnistraç:ii:o não siqnatãria, ou quando a ·I.F.R.B.
receber a carta 110ncionada no it~ 1, a I.F.R.B. doverli supri
a:Lr ·o sillbol.o •xcoto nos casos •• que a interforline1a ·e caus;:
da ea wu. estação da Lista A.
-

3. de c:oTiv:f,."l.r as Administrações da Região 2, do comunicar seus co
~~~ent.iX"io• a I.l".R.B. nuM prãzo de 180 diast

4. de IID.I'Iter uraa lis{a das ad111inistrações qoe •<::cit- os valores ro
eomcm:lados da intcnsidada de camoo non.inal ut:ili:t.ável Para utillzar na aplicação dos proeedimc~tot:. do Artigo C do Ac~rl!lo às ;.
taçõea situadas na zcna de ru!do 2J "'
.
5. de utilizar estes val.ores reCO!IICndados: na aplicação- dos pr~eedi
mentos 4o Artiqo 4 do Acordo entre as Adm.inirtrações que. os
nbaa __aceitoJ

t.!':

4aii-Ad.JIIinistraç~S d4 Req!So 2.WI p~
di.anto unifoÍ:-me oara anal.isar os t:!aaos sobre os :niveíS dt. rui
-aO c detenin.ir Valores a'i!erjuados da intensidade d8 ~

&. de coiocar i-d:Lspodção

no.!

nal ut:l.liz5.vttl.
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~ -J.fi05 kHz, set"ão exam.ini'J.das pela IF~, de conformidade co)lt. o

1573

~

Ugo 12 do Regulamento:

a incluir, na oro!lem ao dia da Conferência prevista Para 1966., para
o 'pl.anej11mento d,!l !aixa 'de· frequência d~ 160S-1705 kllz na .Região- 7.,
as, considctaçõeS- dos -vaiOre:s da intensidade di.:- ca~Po nOJllinal_ util.i
zi.vc1 que seri"o utiliz4dos pela :t.F,R.â. i!I.O Cz.tcub.l:- ã
interferS;;
cia na zona de ruido 2_ na :faixa de frequência ae 535-1705 kH:'.J
-

e) Q:ue-o .pro~Sso de exame e :reqistro·do--1\itiqo 12 do Regulamento~
_~rã, o ún1co ·procl!;dimento !'ara Cvitar a intcrferCnpia prejudicialent:re as estações- que oPérem na RegiãO- 2 e as que operem nas :tv
giõcs 1 c 3, e que, portanto, a l:FRB ltdotari as .normas técnica;
adequadas:.

~} que,- ;~nd~ o d:ispo!õto no número -47 do Cô'hvênio, as dechCici:s: c18

SOLl.Cl.TA 1\!> c. C. :C. R.:

que efetue Ulll estudo do ru:tdo expe:r:f:mentado nn Reqiio 2- na
de freqnCncia de 535-1705 kH:z;r

~.'rDJ\ JI..S

faiX.Il

-c

-

1\m!:IN:CSTR!\C(iE:S DA REG:tl\,0 2:

a apresentarem, quando for convocada wrla Con(erência"para

revisar

o Plano, prooostas acerca dos valores apro9~iailos· da
intensic:lade
~e campo nominal utilizãvel, ll serem us"iulos-,-.-ii:ubsclquentcmente,
Rcgiio 2.

RflSOLJIQO Nt 6

'.rt'l'ULO ABREVll'.DO DO PLAN_O DE CONS:CGNl'.CXO DE" FREQIJt:'...rJCV\.S.
CO DE Rl\tll.ODl"FUskl EM ONDI\S MliDl"J\._S" NA tmGiltO

wrm COnferência 1\dministrat_iVa Rc"]ional deverão, estar cm todOs
os casos, de acorelo com .as di.sposiçCie:J do Re<JUlAmcnto Çle R.adloc:o
tnimicaÇões
(jue tal Confe:t"êitCia· poCierã inst:t"uir. a :CFRn
sct1;>r;
que. tais lnGtruçõCs nio conflltam ·coni os-' interesses das
outras
duas Regiões;

}"J\m.

-

CONS:COER11.NOO:

. quei cõnl""õrrnô-d disposto nos números. 1.001 c- l • .C54 do Re<JUlamento de
ltadiocommti,.caçQCs, a, :n'R:!i" l!il~ora as Normas 'récnic•s e as Regras de
Procedilne!nto de llpl..icação- :interna no desempen~ de :suas funções, b.!.
seada, o!:ntre outros~ nas disposi.ções pertinentes do Requlllmento
e
seUs a!?ê:ndice.s_. nas• decisões daS COiif_er~ncias Ad:nini.strativas~ qua.!!.
do apropriado; e nas RecomemlaçôeB- ão- ·cCJ;R.

O SER-

"2.-

que ,.. :redunaa quantid;de de dados dispon!veis Sob~e

U:S-

medições da

"intensidade de c<Unpo do· sinal observados .em 'l'rajctos .tnterreçiona:is
l.iJtdta a fi~elidade aa predição da il:ltensidad~ do sin~:~~ nesses tr.!_
A confer"ência Administrativa Re9ional do Radiodifusão eii on~S.
41as (Rec;rião "2"}, :Rio de JAneiro, l98i~

a) que .para f.n.c:ilitar a referência llO Plano seri necessário
Ullla denoJBinação ab""i"e-i:ii:dã 9ãra o meSr.•n

-~

prever

b) qao aa 'Administrações presentes ii. COnferêncbt desejam m11nifestar

•ua gr.ii.tidio à 1-dministraçio Brasileira,. por haver aco-lhido·
Confe~ncia e prooorcionndo el(cel~nl:.es facilidades p4ra o
dese.ll
:"'lvinlento dos trabalhos da Conferincia,

_jetoiJ.

1. que a :iFRn c~~J.dere os critéri~:s téc:n,:lcos eX?Qsi::os no Anexo ~
esta Recomendação, quando-adotar_ JiUas D~a.s técnicas com o !'%".!!.
pOsito de cxnmlnar ·as notificações das consi.gnações de freq'u&.!!.
cia :re1ativil_ li.s: estaç_ões de raa;odifusão dn neg-ião 2, na faixa

de 535-1605 kHz, cm :relação a nro"'!:iabilida6e 'ae que cause int~
fer~rid.~ prejudic_ial a estaçõt:s situadas na:; Re_g-iõcs l e 3 e V!
ce-versa;
2. que

;a

:a::rm. conforme as diS"?osições

da- riota 1001.1 do_Re(Jul.arnen

to de Jtaclioco.-l\uniê:-õllç_Qes, diatr~bua _a to~oG os_ mcnb:ros da União,
1o9o_gu"e po~aível, as normas_ tóenie_~s adotadas _pura o ~ cê.lc:ulo

dn!l inta:rferêncins ;i.n_te:t::;regiona:ia.
que o Plano do Consi9naçiio de Frequi!ineias parll o -St!rvi.ço ~e Re.dioc:li
-fuúo em ondas t-1édias na Regiio •2., di:!=verã ser referido como ~Plan-;;
do Rio ã;e Janeiro•.
que realizem novas .edições da intcnsid'ade ao emano do uinal ca tr,!_

j~os iri~errc"!_ion~s__ e ~muni~cili_ ao

RECOMENDAÇXO N'l' 1

-cm .~a

resultados destas .çd_!

ções.
SOLl:cn'A 1\0 CC:CRr

critElrios 'l'ilcnicos qu.e a J:.F.R.B. ut:l.lizari· para o exa11e: das notif!
çiies' aas COIUS19'flaçÕO:s de frequ&ncias 11!1:31 relação a interfe:rSncia i_!!
t:erre.gio:nal.
A Cori.ferSncia l\dllinistrativa RegionÃl de Rad!~ift~são --f!Jil Oridas

!i_

q~e u~_lize

esses dados para A9CrfeiÇQ.ar o .,aeto existente para a
previsão dã. in-terusidade da campo do sinal_, de or.das Jll(édias,. duranu
a ~oJ.te~ ett1 tr_ajet;os 1nterregionai,_•, -~iCUll!tra.nte·~a qbo
~im na _Reo;Fiio _2~

terJI!,

d!.as (Re<Jiio 2') • Rio ele; .:Jand:irõ, 1981,.
.ANBXO Ã RE.COMENDAçXO N' 1

a} que segundo os tet'JIIO• elo :P.rtigo 5 c!o AcordO, a:i:" ccinsiçtú!çõe.s- o3e
f:requên~i.a contidas no Pl-ano serão notific:.adais .il IFRB conforl!le o
disposto no Arti<JO 12 do Regul-amento de ~ioconUmicações;
,b) que ac aco:r;do con as decisões d• Confe:rSncio. J\4m:in1strativa

l'lun

dial do Radiocom.unicilçÕf.:·a;-Cenebra -:f979i, -ils nOtificaÇões dftS co;
at<maçÕCJs, relativas as eStações de .. Radiodifusão fta -f.ftixa de· s3s

la O n!vel da int~rferê:ncia iõlterregional deveria ser. determinado
ContO segue:
- Utili:z;a-,:- a -iiiédiã aritmêtica das .i.nten~~:id•~e de sinal em
tr~
jetOs _:b\terr_eiJi._ona_is, el(9ressa eni dB para uma n.:r.a~v. c•lcu

=l~ll__t_an~ _!?~lo mé_toa'=?

(:!escrito no Anexo I dil
Recç»acn·daç~
435:-'3 do Ct:rR- quanto o_ ~tod~-~t1_11:r:~o den~ da Reg:-ii.o 2
(quo não considera. a ~rd.a !'()r exc'!:~~o do pÕlariuÇio).
AD
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calcular a. ,.édia, ao -reisult..do obtido com o -'todo d;a ·Roqiii.o 2
deve-se ndieion~r 2,5 dB para considerar as diferonte~ horAs
a.· refcrlmeia dos doitl 'Mt.o:3os~

- a

re:al_i:r:~ o:J estu~os tCenico~ nccessiirios para

nejã~~~ento

2.

o

penllit:i':"
satisfat5rio da faixa de 1605-1705 lc.lJz.

~ Plâ

valor acterMinado de acordo co. o parágrafo 1 se 11plica a meia.

no.it~a no ponto 1:\é:dio do trsjstc~, l'icb condição do que ·a totaltda
de ao trajeto este:j• 1}0, escuro._ :11: ;Dueo proyâ.vcl, que para
o;
tra11= horas a intensida-lc .de CBJIII!)O seja superior a. !!ste valor.
3. Para calcular a protcr;iio interreglonal necesslir.la, c!cv-ac cor~!

aa

qir a ~olação de- protcçiiO -uti_l:l.siJ'ndo a cu;rva Ã
:f.igu.rã 1 da R~
.endação 560 do_ CCIR. "t•:CcDmenda-'So- que ,.- ífitB, ao tr-4tar da· iE,
terfcdncia interregionllll, apl.ique a cada Reqião os•crit(;rios li~
protcção adota-dos nc-i;s"' ~qiio '!)oa:t'a su~s p~rias estações.

ENel\RREGA 1!. Il"R'D

- ~e pJ:'CDa:t'ar u.. relat6rio .ii ConferCncia sobre a aplicação do
do e, eJIII. !?llrticul.ar, a apli~ção do!J p:iocedisaentosJ•e
~

Aco,r
---

~

- de consultar as admÚ'Iist:;;,açõcs da Re~ião 2, duOito -Ses antas d• a.bcnit,lra da Confcrênc:b., sobro sUa~ tieeosSicladc• de
frcqué.!!_
c:ias na faixa de 1605-1705 l:.Hz.

"pJtEPl\R.I'I.CXo DA (X)NFE:RtNÇTJ\. 1\DMIKIS'l'RA'l'IVJ\. REGIO!fAL DE M.DJOC~l__C11.
PARA ES'!'J\.BELECER U~t Pi.ll.!-10. PARA O SERVICO DE RADIOÕIPUSXO
FAI'}O\ DE lGQ$,.-1705 kJiz NA :ÍU::(MXo 2

c0Es

Nl\.
DITEJtP~ DA EX!'~sli,O •INTER.vslttNC:rA P~I
CEAL• NO Q,SO

f€

A Confe_rSneia A&!ini::strat;_iv~ Regional de Rlt'l!iodifa•ão ea Onddias (RecJiio. 2), Rio da Janeiro, 198~,

DA: Jt1lJlT:ooxTosXo

EM OHI)Á$

t'eDIMr

'MA

~

A Confer&cia MM:ini.strativa Regional de Radiodifusão (Rog~io 2) •
Rio de Janeiro, 1981,

OBSERVJ'\MDO;

coni'eré:neia Mministrativa Mmdial d~ Rr:.diocor:iu."''icaçõcn:Genebra, 1979, ot~:ibuiu a faixa d~ 1605-1705 k!fz ao serviço
éle
rad1odifu~iio- da Re-g-ião 2, sob condições a Sere• de.t8rmin.adas ~r

a) que li

uaa Conferêncbt Adl!l1nistrat.iva Regianal dé Radioeommicaçõe.c C!!,
de estabelecer 1ll1l p1ano jlara o serviço de: rad.iodifu.são
nesttt faixa:J

earre9'~f!a

Que1 no Jtttif}O 1 do Acordo esti definido a interfedincia

pnjud!_
-·:rnterfer&nci.a quÕ degrada g'rã:vemente.
interrompe rllti?I!J.tidai'IICilte ou Lm!)ede o· funciona.ento de Wll _serYiÇO'
ae raéliOCOJnUni.cação•.

CiaJ.; entre outros,

COJIIO •

b) que a Rac0111endaçiio 504 da Confer8ncia Mainistrativa Hundi.al

de
utnm
conf,....xê:ncia administrati.va reqional de radioc;ornunicações para e.
labornr um plano para o sCTviço de rac!iodi!'u11ião na faixa. de 160'5
- 170S ~nz na ReqiiO -2.
~
Ra.diocornunicaçõcs, G"enGbra 1.979, eSbb0le6e--frue- se Convoque

CONS!DBRJ\NDO .

a) Que o ~erviço de- radiÕdifusã_o ~ o único meio o:Uspori!ve:l de

eo
o ;oGbl.:..co em qeral em p::-es~nça de si tu;ooo;t;('!l" t~r.c:;_
.U.o., como f~cha~nento de estradas', condições meteorolôgicãs- s;verzu~, ou outra111 situações das quais o públicO deveria s:er ~
fo~o urgentemente~
munic.:.Ção

a) quo é difícil acontOdar aS necessidades atuais <'lo serv.iço de
diodiíusão na. fllixa de- frcijuéncia de 535-1605 klJz;
b} que o 1\eordo foi estabelecido

Com

r!!,

o o~jetiv'o de atender as ncce!!

sidadcs do serviço de radiodifusão em Oni:IU niêiliu dUrisntc uiii ~
riodo aproxinmclo de 10 anos a partir ~a data de erJtrad4 cm vigor
do AcordoJ
c) que o Conselho de A41111nist.ração progr<mau Ulll.ll Copfer!nci& Mr.t!

nistre;~iva Region'a.l de .Ra.diodi~nsão Clll ~986 para estabelecer un
-i."lano 'Para o serViço de radiodifusão na faixa de-1605-l'iOS.IOiz.

1...--que: as a&unh;treçõcs dit Região 2, deveriam- evitar faZer
CO.!!,
•ignaç5es de fre.qu~ncias a estações de outros serviços que não
o de r-a.dio4ifusão na faixa de 16"05-i705 __kHz~ C!onsiderariélo
e :rei tos desfavorliveis ~e tais eons.iqnações te riM no plancj.!
-nto futuro desta faixa !'ara o serviço de radiod.ifa~iio- em · 0!!,
das Mlidias;
as Mainistrações da Região 2 o Conselho de ~
Jainintraçio exalllinc A\ COnVeniência de convocar alll& iPli~ conf!,

z. que ea·

consult~

rincia era [~~88]

e, ao

11105'10

COIJI

pax;a ~ !'~~'!~~ dft faixa d4- ~605-l70Sk.Iiz,
~. rcexa.Inar, e n
nCicess!i.rio, revise o Pl!,

nd adot:ado na presente.. CoDferlnch.

-~) __que· a sc9ur~nça da." vida hur.Ntnl!. }XIdc estar envolvida no caso de
existência oU iminência de dcsa~Jtres naturais, tais cOmo, ven
da.vais., tcm)X)rais de neve, furacões., .in~êndios em florestas~~
remotos e_outros r>itUAçi5cs ootenc:ialnãnte ~i9o!lla.lõ como \•az;'IIIC!nto· de subst..~~;nciD.s qu!micas tó:~ticas ou ~plos:io iminente, c) que a dc9J:adação, obs-trução oU· interrupção re~tida da

recc.2,
ção satisfntóri.a dentro do contor~o ·prote9ido· de Uma eStaÇãO-de
radiodifusão- é prcjud:Lc.ial aos in~ressos da admini~traç:it:o C!,!!_
volvida. ã estaçiC) oàjoto da consi-<JRaçio_ e ao públiO?,

d) que o serviço de radiodifusão Dede sofrer tnterfer&ncia p;-ejudi
cial.--

RECOHEND]I. A

IPits

Que ao interpretar a expressão • 4l.terfer~ncia prejudtcJ.al•

en:

rela

çiio a apllcaçiio do ftegulamen-t;o do Radiodi_fu~ão ao serviço de rad:J.:
<!ifuDão C!m ondas .&di ias na Regiiio 2 • considere COIIO nt..,..l de i.n~
ferênC!ia _"Drejudicial o da •tnterfer&ncia cbjetável• def"1D1.da ao
~ 2 ao Acordo.·

!'

2.2.

SUBSfDIOS ENCAMINHADOS PELO MINISTJ:!RIO DAS RELAç0ES EX'l'ERIORES

SAL/DTC/.3 8

/690.5 (010)

Acordo Regional. se:;viço de Radio

difusão em tidas Médias d.tt. Região-2.

Em respoSta,

infoxmo Vossa

Exc~l~nci~

de que

Acordo em questão: estabeleCê --Um- Plaii6- ·de radiõêrifUsão enr

A Sua Excelência o Senhor Deputado Fernando
Câmara dos Deputados.

3

Parâmetros Técnicos
S-eparaÇão en.tie c~ais
Nê todo _:dê cálc"Ülo de Intensidade de Campo ionosfêrico
no turno
3 Inle:nsidade de c.ampo ionosfêrico para câlcu!o de
int.erferência interregional _

Plane)irne:ntO
ó AC.ÕrdO. RigiOita·l

_4.3.1 IntZ.oçiuc;ão
4-'.3.2_: ~c:Ordo- Regional
4.3.3 Entrada-eJll vigor
4.~.4 _DUração
4. 3. 5 .Protoco:lo Final

o

ondas

5. CONCLUSJIO

médias pará os pa!ses da RegiãO- 2 - zOna geOgráfica__ definida pelo
Regulamento de RadiocomunicaÇõe-s de- 1.979, celebrado em Genebra,
e que compreende as Américas do Norte, Cent:ial, do Sul e o Cai:'i
be. o referido Plano tem por -objetivo evitilr o- cresci.ID.ento --deso,!'
deilado da radiodifusãõ~eiil ondas -roéaias no Corltinente Anu!ricanot
e restringir a interferê:Ocia~Prejúd.lcial já existent~ entre e~
tações de- diVersos pa!fu~S-.

JIRE/SAL/DTC/

PJtiNC!J'AiS RESULTADOS D_,A ÇONFERêN,ÇIA

4. 2.
4 •. 3.

Excelênc:IA

solicita ser informado sobre as razõ~s qUe elnJ?aSaram'-:_a celebr_!.
ção- do Acord'o Rec;j1onal Refãtivo 40 serviçO___ de- Radi~ifusãO
em
Ondas Médias da RegiãO 2-; beii Como o· reilãtório da Delegação br!,
si.,l.eira ã Conferência- Àdministrativa Reg'ional de Radiodifusão-em
Ondas Médias, realizada no Rio de Jarieiro, em 1981.
2.

ORGANIZAÇÃO lÍÕS TRAllALHOS DA cONFÉ.RENCIA

4.
4 ~L
,~ 1 .1
4 .lü-.2-

4.1.4 Zonas de ruído-

oficio

Tenho a honra de acusar recebimentO do58_3, de 14 de agosl;.o de 1984, Pelo qual- Vossa
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Senhor Depu ta do,
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AJiEXO 1

Resolução n9 848 do Conselho de Admin:lstraçio datflT·

ANEXO 2

Estr1,1:tu:ra dªs Comissões

ANEXO 3

Presidentes e Vice-Presidentes

ANEXO 4

Formulários a serem utilizados para a aplic.xção -dos procedimentos de modificação do Plano (Artigo 4
do Acordo)
____ _

A.~EXO

Resoluções

S

e

d~

Conferência

RéC:ome-n.dações-

PRINCIPA!S_ABReVIATU~ E TERMOS REDUZIDOS UTI4IZADOS
NESTE RELATORIO

;!' /690. ('"10)/ 1984/2.

3.
O Acordo que consta de 12 artigos, e terá vigência P=o: 10 anos, contêm- disposições referentes ao -servi~ de radiodifusão nas faixas de ondas médias eritre -$35- ~ 1605 kHz. ES;.:
sas d.isposições são COlrl!iieinerlta:dás --POr- 'l:esoluç-&'"~ e__, recomendações, também adotadas na Conferencia --de r98l.
4.
A Conferência eni apreço tratou dessa forma,
temas eminentemente técnicos, objeto de análise de um grupo

trabalho interministerial. que contou com a participação
presentante do rtamaratY ~

d~

CARR-31 - Conferência Administrativa RegioD.al de Radiddifusio
por Ondas Hectomêtricas (RegiãO t). Também chamada

tARR-RAD MF/81 ou Conferê~cia do Rio de Janeiro.
UIT -

União lnternacional de Telecomunicações

""IFRB -

Junta Internacional de Registro de FreqUências

õ.e

de

Plano -

Plano do Rio de Janeiro. resultante da CARR-81

Acordo -

Acordo Regional. resultante da CARR-81

1. INFO~!AÇOES GERAIS E ANTECEDENTES
5.
Quanto ao relatório da Delegação brasileira
à
A yD.ião In~-el-nacional de ~e1Ccomunic3.çõ~s-UIT- tem:.
Conferência em i;tuestão, o Ministério das Canunicações, consult~
do sobre o assunto, informou que o 'refer;L_do documento es~ã _ em entre Ç'S seus Órgãos. aS ConferênciaS Administrativas. as quais
fase de concl.usão. Logo -que possivel, 'llii!a cópia deverá ser en- podem ser Mundiais ou RegiOJl'!_is. dependend~ do cax:_~ter de que se
cam.J.nhada ao rtamaraty _e .outra à Comissão de Relações- Ext"eri,2. revist.am. a_s questõe~_ e_sP_e_cí:fi_ cas-- cÍe- teleCc;-m.unicaçÕeS que" se const!
res da Câmara do-s -Deputados.
tuirão rio objeto da Conferêneiã .. Muitas -veZes. essas Con:ft;trCnC.ias

Aproveito tt oportunidade para renovar a Vossa ~ Adl:linistrativas sã9 celebradas em. duas sessões: a prilleira sessão
celênci.a os protestos da minha perfeita estima e distinta cons.!_ estabelece ·OS pa_r~etros técnicos- _e-Os -ciit.~rio~- e j;i-i~~-Ípios d&
deração.
pl:meja.mento·!. enquanto __a segundã realiZa o pianeja.mento propriamente

~"
a)

dito.

RAMIRO SARAIVA GUE!UmiRO

RELATORIO DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA

A

CONFERENCIA REGIONAL

DE RADIODIFUSJIO
EM ONDAS HECTOI-!IlTRI CAS (REliiÃO 2)
s~ro

Item

Título
~

I.

INFOR!>IAÇOES GERAIS E ANTECEDENTES

2.

COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS DA DELEGAÇÃO IÍRASíLEIRACompos_ição

2 .. 1..

Assia •. realizou-se no perlodo de 10 a 18 de 111arço de
1980. na cidade de Buenos Aires. a primeira sessão da Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusão em Ofidis Médias (Região- 2).
com a :finalidade de estabelecer as Bases Técnicas para 0 planejame,!!
to daquele Servi~o.

que

seria_ feito ~m uma-~~ _ses-são da Conferência.".

A realização da segunda sessão dessa Conferência -foi
~elebrada a par~ir d~ di~ nove de novembro de 1981~ com unta duração
de seis semanas. O Br3sil ofereceu--se-para sediâ-Ia. com -prévia
aprovaçãO :tlCla PresidériCi-ã. ·da ReP,übtic.i. -em c_~rtprirn;ntO ã re,&ula
mentaçãci ___espec:Í.fica~ o ofere-ciment-o~ 'foi re~I.i~3.do,. ofi_cialment;,

pela Del~gaçãd- Bi.iSfl~~iª ã 3~ª- ~?e:SsãQ d~r Co~s,._etno -de A&"ninistração
da UIT. ApÓs as fO_f_ll_lalidades reg~l.arnentares. -_relativas_ ã obt:enção
da concordãricia- da- ma-{oria dos p-aíses pertencentes ã Região 2. quanto
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ao local da realização da Con'ferência:- a_ q_unl .fOi alcançada~ foi
dado início a_os t-r~;.lb_~lhos preParatórioS. ·~
O Acord.o Sul America_no ,de R:Mio_ço,P.!un~cações. firmado
em 19.35~ e q~e _fo_~~ ~m_cf!.r'to Sentido_. a p'rim~i-Z.a _ten.t:a~i~a '= de
organização do tisó do espectrO de ridiodit'usão em ·~Dda1i _médiu
(hectométricas) na AmérTca·ao~Sul já_ estava DiÚdamen~e-Ultrapassado:
-:(?~ critérios e filosofia b~sipl então ut;liz:~os jã_ Rao-ba~!avam
ãs .:rescentes__ e complexas necessidades da regl.ão. além de que muitos
paí.;;es hã tempos jâ não o resPeitavam. O ProtocolO n 9 -16, firmado
por Argentina, Brasil, Chile, l ColÕmbiii~ ~qundÕr, Pãra,i;~~i ~ Per~.'

Uru.;:uai e Venezuela reconhece :que o Acõrdo St~~ :\m~_Ti_c::~:!'O de Buenos
.Ai:->!'5, 19-35, revisão de Santi:j:go, 1940, ficou" suspenso. no que ,
concerne o serviço de radiodiíusão,petas· disposições do Acordo
Regional sobre o serviço de radiodifusão~por---on:das hecto.iét:ricas
na. Região 2 (Conferência do Rio).
-- --- - A necessidade de 'um Acordo Regional para a radiodifu
sãO ·em ondas médias era, pois, 'evidente d~sde já algum te11po. Er;

preciso uma ordenação do uso deste ;~rviço p~~a proteger as- emisso
ras com:ra interferências oriundas de dêntro e de fora da Região
Um. Confex·êhcia Regionã.~ era, _~e fato.~· o inst:~~'to mai~ adequado
para a rea.li,..ação deste objet:i,vo.

2. .

t.. COMPOSI_çAO

~ -c-a.JETIVQS

DA J)ELEGAÇAO- :BRÃSl'tEIRA

2 ... 1. Composição
A delegação brasileira i (;AgR-81 foi constit:ui'da. confo.I:
JDe credencial expedida pelo entãO minfst:ro :e:ni e:x.ercfcio do Ministério
das Relações Exteriores. João Clement:e llaena. Soares. em onz;
de
novembro de 198LAdelegação- continha representant:es das vãriois
entidades brasileiias ligadas ã radiCidifuSãO, gove:nuUiientais
o·u
privadas, e se compunha de:
~ ~- D~~eg_~ttã_O

Sr. Artllur Cézar de Araúj.o Ítuassu - MiniS~êrio das
Comunicações

Maio de 1986

2.2-. 0~~-etivos

O principal objetiv~ da delegação brasileira ã CAR.J:t-JI
foi o de proteger- as émissõras · nã.cionais contra interferências
estiaii.g-eirás. Isto deveria ser alCançado ;~través da--<inclusão-no
Plano Regional dé todas as ~issoras brasileiras ·ea operaçãO -ou
planej:idas~ Era objetivo da delegação. também~ ·Propugnar pela adoçãq,
a nível reJ:ionai, de parãiD.etZ.os téCnicos adequados ã_i'~alidade do
___ paí_~~- cOm o menor impa~t:o__ econõmic::o pos~ível sobre as emissoras.
1lo t:ocante ao Acordo~ havia a necessidllde d~ se inClUir Um CerfO
grau de flexibilidade para inclusão de futuras emissoras no Plano ..
te-ndo ea vista-~ política de radiodifusão brasileira,.. -biSeada •
predominantemente, em wa modelo privado competitivo de exploração'
do serviço.

5~ ORGANIZ...4.~0

DOS TRABALHOS DA CONFERENCIA

A- Conferên-cia "foi aberta no dia nove de nove111bro de
1981 no Hotel Nacional. Rio de Janeiro, e teve u.a duração de .seis
semanas .. A Agenda da Conferênc-ià está no Anexo 1 (docUlllento n• 5569
d>1 _re~iã'?-~~o .conselh:o de Admin~ist~~ção da UIT de 1980).

Os trabalhos· foram divididos entre seis Grupos elo
Tr.ibalho e um Grupo"Técnico, conforme .o Anexo 2 (docwaent:o n• 3.7
da Conferência). Este aneXo contéa- os aandatos de cada Grupo de
T:rabalho .. O Anexo 3 (docwnent.o n• 36(Rev.l)) llOStra o presidcnttt e
_Vice-President_es da C:Onferincia~ as_:;i_a CODIO os pre.sident:cs c vicopresidentes dos diveTsos Grupos de Trabalho e do Grupo de Traba1ho
Técnico "da Plenária.
Cabe aqui mencionar o decisivo e competente apoio
prestado pela EMBRATEL ao bo• andamento dos Trabalhos da ConferiaciHavia, no Hotel Nacional. quatro terminais conectados ao coçutador
IBM 370 da EMJIRATEL. servindo a Conferência, alêJD de facilidades
(t:ermitial e impressora no local) ~~ra uso da delegação brasileira.

4. PRINCIPAIS RESÕLTADOS DA ÇONiERl::NCIA

Chefe de Delegação Subst:i t:ut:o
Sr. Lourenço Nassib Chehab - Ministgrio das Comunicações
DeJegados
Conselheiro Nuno Alvaro Guilherme d'Qliveira - ~finistêrio_
das Relaçõ-es Ext:eriores
Sr. Paulo Ricardo Hermano Balduino - Ministério das
ComunicaçõeS - - Sr~-"Rober'to Blois l-lentes de Souza - Ninistéiio das
Comunicações
·- · -- Sr. N_elson Henriques' Dan tas --_Ministério das C~nrunicações
Sr. Edson de Almeida, Cas'!:ro -, ~in~stério d.3.S., Comunicações
Sra. Consuelo Madalena Portoi3n --1-linistério-- das Comuni
cações
·
· ~ -~
-·~--~
·· · -

Sr~ Emanuel Josê--de Oliveh'a :::Ucárini - Mi~i~têrio d~s
COI!luri'icações

~

-

~

-

Sra: R!tjna M;tr~a da Cruz Çabral -- Ninist:êrio
munl.caçoes·
- -- - - ~

das C.!!,

-

Sr. Francisco Sâvio Couto Pinheiro - Ministério das C_2
m~nicaçõe~-

ConSultores
Sra-. Esmeralda Eudóxi3--GO~çalVes._Tei.oc:eirâ -~Mfnistêrio
das Comunicações
~
Sra. Terêza 1-londino Beil~r • -~finistêrio das Comunicaç-ões
Sr. F_rancisco JÚlio de Paiva Rebelo - RtlÚ[_OBIU'S
Sr. GustaVO Ge-rnaano Flad St:arit"Ier - -RADIOBRÃS
Sr. Victor Purri Neto - ABERT
Sr. DjalJDa Ferreira -- ABERT
Sr. Fernando Antonio FeTnandes Ferreira - ABER.T
Sr. Ronald Siqueira :Barbosa _:-ABERT
Sr. Ivo Facca - ABERT
Sr. Higino I talo -Germani - ~ERT
Sr. Lut.falla A,urani:---:-_ ABERT.
Sr .. Eulõgio FeY.re'ira Borba .:.. -·.ÃBERi.

e

4.1. Parãmetros Técnicos..

--.-_--..- _

_~ ,s:cral. foraa adotados os parâmetros o critérios
t:écnieos acordados durante a primeira sessão da Conferência. ea
Bu-enos Aires. Apenas alguns aspectos do método de previsão ela
intensidade ae campo e-. divisão das zonas de ;ruÍdo foraa alte~-~
ria Conf'erência do "Rio d,e J:meiro. Ullt parâmetro técnico que i:tãO r~~
a~da adotado na prime.ira- sessio;·e que'
constituiU e~a aotivO a.·
.muita cÕnsideraçio no Per_íodo intersessional. foi a separação
entre canai5 ..

se

4·.1.~1. SeparaçiÍ~ entre canais _
_ As __ Regiões 1 e 3 da UIT (Europa. A::frica. c Oceania)
adotaraa. ao planejarera a' radiodifusão em ondas hectomi'tricas;._ ua
espaçallleiito ent:rtl cariaiS .de 9 kHz. Aparentemente, sob o ponto de
-vista est-~itamente da iitterferênCfa int-erregional (interferência
do _tipo beterodino) •-- seria conv:enicnte para ~ Região 2 (Américas)
, --~-ad~tar o nlesmo e.SpaçaJIIe~to: Ent:retant~. asPêC.tos tct~·iQ,s
'eCOnE,- m.icos importantes deterninaram o contráriO.

e

Para examinar as yanta,gens -e desvantãg~ns técnic&S-- de
ambas as opções • foi criado lllll- Grupo de Perit:os que trabalhou .. no
período intersessional. sop-a coordenação da IFRB e que; face aOS
inúmeros e complexos problemas que tiveram que considera~; agrav;;_~.::
por uma limitçaõ -de t:empo~ Dão l~gr~u os ~resultados desejados.
c
Com relação aoS aspectos ec:onõmi'coS envolYidos~ a
grande maioria dos pa:íses da Região não teria -que efetuar grandes
mudanças em seu~ sistemas. no caso da redução para. 9 kH:t. Visto
serem eles onidirec:fonais -em; sua quase tot:alidade; Canadâ e os
Estados Ul).idos, que possuem uai gi'aride número de estaçOe.S coai stst~
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aas irradiantes diretivos sofreriam consequências econÔ11:icas iaais
sisnificativas. O Brasil tende a aumentar o número de sisteaas
direcionais.
Taabé• no contexto dos problemas cconÕmicas. IIWitos
receptores de sintonia digital estã.ó Sendo introtiu:tidOS ri.o Clercad-o
e ua grande número deles tornar-se-ia obsoleto -~oa a reduc;~
para 9 kHz.
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aritmética dos dÕis -métodos (ver Recomendação N"' 1 das Atas Finais
da Conferência).
ESSa s-ol tição- de compromisso roi !•portante. pois
interessa ã região-- a não objeção. por pa:tte das outras duas regiões
da· UIT • aos rCsuÚãdó-S da Corífêrêncfã--êo- Rio~
.J.f~4.

-zOnaS de Ruído

Estudos realizados no Brasil. antes da Conferência do

R.io de Janeiro. coa relaçiÓ a
indicaram que:

UJI.

poss:Lvel espaçanUmto d8 9 kHz.

A primeira sessão da Confe~tiCia eStãbelccu três
de ruído. tendo_, cada uma. intensidades de campo nominal
ao;:o;ociadas. A zona de ruído menos ruidosa é a I. seguida pela 2
e pela 3. Observe-Se que ao ·menor ruído _?.Ssocia-se o menor campo
numinal utili:!!âvel. A proteçãõ dada e a recebida p-0-i- uma emissora
depende• estreitamente da.. z.ona de ruído. Assim. algurls....p!~
liderados pela Venezuela. concluíram. na segunda. sessão da Coi'rr.!frêncl.'a--;- que~ a z.ona ae-ru:fdo 3. na qual estavam situados. os
prejUdicava. e prõju.lseram ·a -pura e simpleS extinção dessa zona.
A ConferênCia dedC.fU-manter-~ -,ão estãb-eleCer-0 Plano .. as tüs
zonas de:' rufdo origiriais. mas. qu~ndO- o Ãcordo entrar em vigor':.
somente as zonas de ruído 1 e 2 serão consideradas; o que era zona
de ruído 3 passará a z. Este resultado foi inteiramente aceitável
para o Brasil.
~tmas

a) hi aumento do potencial de interferência entre
cano.is adjacentes;

b) o aumento da quantidade de canais não i•plicarâ em
um· aumento proporcio:tial' da capacidade do plano de
abrigar novas es'tações ou de resolver incompatib.!
!idades jâ existentes. tendo_ em vi~taa n!.c~ssidade
de .aaior p-roteçãO dos c&nai~ adj aceD.tes;
c) existe a possiblidade de que poucos países afriC,!;
nos (Região -!) tenham notificado estações i IFRB ..
com este espaçamento .. e os colocado em operação~
ainda que constem do Plano dzs Regiões 1 e l (;1._975)~
Este fato nos. asseguraria., apôs registradas nossas
est3ções 9 direitos prioritários nas coordenações
que eventualmente fosseanecessârfas c_ora esse-s PaíSes
para resolver problemas de interferêilcf::i inteiregi,2
nal~ Desta aancira.
os problemas de interfeüncia
heterodina seria• resolvidos sem haver a ne~CS~idade
de se adotar UDa sepação de 9 kih:..

Reconhecendo a gravidade do problema do ruído e a
,necessidade de estudos mais aprofunda·do:; • a Conferência adotou a
Resolução N9 5.

4.Z. Planejamento

O Grupo de Trabalho brasileiro considerou.,ainda,. co•o

duvidosa a capacidade de grande aaio_ria dos países latino-aacric.!:
aos de se adaptarem a Wl Plano de 9 kH:l;. em wa: período conveniente ..
Assim. a delegação· brasileira defendeu • manutenção
do status quo. is-t-o é. uma separação de· canais de 10 kHz... Este
foi o resultado adotado pela Conferência.

o1 ..

1.z.

Método~

-

Cálculo.!!!_ Intensidade~ Campo.ro_nÇ)~f'~rico_~

A primeira sessão cfã Conferência. Cm Buenos Aires.
adotou lDI método de previsio da intensidade do C3mpo ionosférico
no turno baseado e11. medidas realiz:adas nos Estados Unidos. durante
três meses. na década de trinta. Para tomar o mét:odo viílido etl
outras partes do aundo. foraa introdu.z:idos dois fatores di! <:~
o g~ho do mar e a perda de acoplamento de polariz.ação .. Desde o
inrcio se tomou a decisão de não se levar ca conta: ·o ganho do •arno ptaneja.ento ..
O Brasil., depois ~ Ulllia detida consideração. sub•eteu

i segunda ses:;ão. no Rio. a prOpOsta- de -t""imbé11. não- ·se levar e•
conta a perda de acoplamento de polarização para o planCjã.ento.
A ev~dência experi•ental era. ainda. pequena e o próprio CCIR
reconhecia a necessidade de aais medidas experimentais .. Alê.- disso.
essa perda parecia ser prejudicial ao Brasil. no confronto coa
outros países. na hora de ser protegido e dar proteção ãs âreas
de serviço das emissoras. A perda de acoplamento de ,polariz.açio
variava nUJIIa gama de valores bastante grande: do zero a S6dB~
Depois de alguaa resistência da França e do Reino Unido • a pl;'oposta
brasileira prevaleceu e o planejaento acabou sendo f'eito sem
perda de acopl;unent.o de polariz:8ção.

C.t.3. Intensidade de _Campo Ionosf'êrico para

Cilcul~

de InteTfe~n

cia Interregional
Os métodos de cálculo do campo ionosférico noturno
adotados pelas Regiões 1 c 3c pela Região Z sio dif'e~~rentes. O
priaeiro u.tit'iza o jqétodo recoMndado pelo CCÍR.,. baSeado ea Relidas
realizadas na Europa. enquanto o se~undo ~iliza •e~Udas levadas
a cabo na .Aaôrica do Norte .. A Conferência adotou a-"SOiuçio Poxitlc;;acle
para o cilculo da interferência intctrrcsion&l, usar a JÜdia

A Comissão de Planejãmento f'oi dividida. em quatro
grupos de trabalho. O território brasileird ficou dividido entre
dois deste grupos. conforme aapa dã -FIGURA 1.

Para ~ __desenvolvimento de_ seu trabalho~ cada grupo
recebia os resultados dos câlculos de proteção e interferênCia
referentes iS estações instaladas e• suas respectivas âreas~
El;I'.HJII;8 primeira .fase. foram inscritas no Plano.
as
estações que não Causava•- e nio recebiam interferências prcjud_!
ciais ai€• dos li11ites estabelecidos pela conferência.

Foraa. taabêm. incluídas no Plano. nesta prbteira
fase. as estações que recebiaJã intC:rferência exclusivamente de
outras do próprio país. tendo ea vista tratar-se de Wll problellla
in'terno de cada administração.
EJI UDta segunda fase se e:fetivara• as negociações
propri3;..ente ditas. ou seja, os delegados_ participantes de cada
Grupo de Planejamento procede.raa ã busca de soluções técnicas para
reduzir as interferências. As soluções ádotada.s varl.aratt SeJ:undo
os Grupos de Planejamento. ·podendo ser resumidas da seguinte Eor:ca:~:

-

aceitação de certos níveis de interferência
redução de potência;
utilização de a.nt~nas direcionais;
:mudança de freqUência

mú~ua;

Ea diverso:s·casos o Brasil aceitou dete~.
n.íveis de interferência mútua·. ou Seja .. casos em que a estaçãO,
tanto recebia quanto causava intel-ferência. coa base nas seguintes
premissas:

- qualquer outra! 5olução técnica para resolver o
.__ .l!iPblea.a Seria por de•ais· onerosa .. e nea. sempre
~--~-s,ati.s.f~tória para os radi~difusore~;
- - tratava-se de casos de interf'erênCias j i existentos
e &:ansideradas aceitáveis pelo Brasil.
-- Os· casos aais &raves de interferência foram resolvi

i:los através de

Ulla

daS soluções técllicas •encioandas anteriorme;te ..

Vale ressaltar

que se

procuro':~

introdutir ua

•ín~

. . .acll~~c:açõos ~.--. estaç~s--b!asua;ir!S ~i~i-~talaclas c-~nçio}.

· \51&
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2) Rio de Janeiro•!f;J (800 kHz); a pedido'-·,do.·J\ig.Jfl ......
por não aceitar interferência produzida po~
ções_das .Antilhas Holandesas (Bonaire).
3) B-rasília-

DF

(800 kHz): idem Rio de Janeiro (800kHz.)

4) Salvador-BA (740 kHz): a pedido do Brasil. por não
aeeitar·interfeTência produzida por estação de
Monteserrat •.
S) r.tanaus-AM (540 kHz): a Pedido do Brasil~ por não
âceita:r- interferênc.ia produdda pol" estações da
-Venezuela ..
Assim. o llr~SÜ te've'm.enos de U de suas etnossoras
na lista ".8". o qqe pode ser considerado um resultado bastante
satisfa.tc3'J"io. visivelmente superior à média alcançada pela
Conferência_. onde _apTo~im.adamente 20\ das estações inscritas no
Plano f'~_uram na lista "'B".

..

4;.3 O Acordo Regional

4 .. 3.1 .. Introdução

Q; resUltados da Conf'erêilcia do Rio de Janeiro.
CARR/81. constituíram. um Acordo Regional adotado sob reserva de
aprovação das autoridades competentes de cada pa:Ls .. A Fig .. Z
apresenta Ulll esquema simplificado das Atas Finais ela Conferência.
e a Fjg .. 3 apresenta Wll. detalftamento. também simplificado. do corpo
cl9 Acordo.

8
~. t~~~~j ~:~r:::~=~;n•;n ':,::::,n:s::t!!:~ -r-""""!;f--:;,tf=----/

P•HUto ft pdus • zonu o•~r.ifleu n1 ti
r,•tor:K l:ahnt• ~Ir' 111 ~r h 1!1 uu fr;,n!•r~s

Zl:l
Zo:·

i!c-rui:!o:J-

c$& rui:lo

:li-

4.3 .. 2 .. Aeordo Regional
A Conferência adotou una método de planejamento que
da forma mais equilibrada~ as necessidades dos pai'se:;;
da Região--'2 com ·re1açã:o' t"anfõ ãs estações jã existe_ntes e oper,!_
cionais. quanto às estações planejadas .. Entr~tanto~ alé1n de_ um
Plano que acomodasse todos os requisitos- operacionais e planej,!
dos·- apresentados ã Conferência. era. necc:ssãrio o estabelecimento
atendesse~

r-!a.pa eon lo~ l'fMHif"a de_ las t.r"!:o; zo~s d(" :nJ'Ído':v:la:\ áre'I.:S nnrQ ei t":itUd{o cÔi'lll:llt.i-~ti...-o ~"·

Tendo em vista que nem todos os casos de interferên.
. cia puderam se::r r~.solvidos durante a con~erên~ia. o Plano foi
diyidido em. duas partes:
- -l'ista A: compreende as consignações de todos os
países~ cuja int.erferên~ia causada ou re_cebida foi aceita por

todas as partes interes_s_a#s;
- lista B: compreende as consigp:açQes

que não

c::onst:am da lista A.
~esoluções

As estações coristan-te:S da lista ..A•• estão p:z:-otegidas
contra qualquer futura modificação do Plano~ enquanto que- as
estações da list:a. "B'" têm garantida um. proteção rela~iva. até que
seja resolvido o problema de int~rferênc~~~ e passem para a lis~.t:a ""A"".

IRecom_e~daçõe:s

Para o tratamento dos casos de interferência- que- não ~
puderam ser resolvidps durante a Conferência. e. portanto. para a
transferên~Ciã- -de consignações da lista ••s•• para a lista ..A... ;foralll
previstos disposi'tivos especiais que figuraar. no Anexo Zã ~solução-n'~~'Z.
De- aproximadamen:te !SOO (mil
brasileiras que- .Foram inseri tas no. Plan~.
inc:Iuidas na l.ista "B ...
Est.as estaç-ões são

-as

4a Collferên.cia

Protocolo

da COnferência

Final

e:

quinhentas) etstações
=o~nte 5 (cinc:o) foram:

se&,Uinte:s:-

1) Esteio- RS (1()10 kH:t): cau~_a intcrfe:;-ê~cia não

aceita em est~ções· d-o- Urug'tlai e d3. Argentina.

Fi_g.

i

Atos Finais d,a CARR RAD MF 81
(esquenla --~iilplificado) _
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A colocação ;.- operaçi~ de uma consignação de freqÚ~!!
cia 4o Plano ê precedido por uma Notificação- (Artigo S) de:ssa
consignação à IFRB. Essa notificação de1.re ólmprovar que a
consignação de freqUências serâ usada de acordo com o estabelecido

I

PreãxnbulÕ

no Plano.
Deve ser con.sidera.do que estar no Plano nã~
necesariamente estar !lO Registro Nest:re da IFRB. Para que isto
ocorra, a IFRB terã que aplicar os.. procedimentos Co Artigo 12 do
Regulamento de Radioco!lunicaçôes da UIT, no tocante ã interíerêl!
cia interregional.
Procedimento Especial para modific,;~.r

o Plano

4.3.3. Entrada em vigor

Notificação de ~onsignaçã!' de
qUência do Plano
- -

O Acordo entrará em vizor

fr~

O Aco'tdo e seus anexos foraa es_tabelccidos de modo a
atender as necessidades da Regiaõ 2 -durante -10 anos, aproximadacente

Acordos Especiais entre Administr,!

ções

I

Adesão

ein 1" de julho de 19S3.

4.3.Sw Prot:ocolo Final

Denúncia do Acordo

Como de praxe nas Conferência:;.

I

Duração do Acordo

ficaram __ superada~
Fig. 3

UlT. consta

dos

pelo Aco.rdo Re,&ional adotado pela C:'o.RR SL

S. CONCLUSÃO

CARR llA.J;.l_}IF/81
ACORDO-; (esquema S).mpli ficado)
1

:iJ

c ·a adoção de ... ~ m_ec:~nis~o -de exe,:u~!o do _Pln~o c:'m_P.a·~íve~\~ ã ..
realidade polJ.tJ.ca. social e economJ.ca dos paJ.ses. que. se~
ocasionaria modificação· a~lRêdio e lÕngo pr3zo· naqueles requisit.Õs ..
principalmente nos planejados.

A Conferência ado-tau. então. um -"Proce'd:fmento para
modificaçãO do Plario"(Artigo 4) • que pi-~evê -rnna- sêrl-e de -estudos
técnicos e de negociações--Cnt:re os países que. Como 1-lembms Contr_!,
tan'teS do Aco:rdo pretendma:
i) modific.ã.r as caracterfst-icas de Umã--Cõllsignação
de freqUê:ncia de uma: est_ação planejcld& ou em-operação;
ii) introduzir no Plano uma nova consignação de
qUência;

fr~

iii) pôr em se:rviço -uma nova estação;-- oU
i v) anular uma con~jgnação de freqtiê-nc-:ra·- de uma eStação.
Esse procedimento faz com que toda a. Região Z tome
conhecimento de eventuais mo-dificações· pi-e tendidas :Por w.--pai"s.
-·permite que todas as consequências têcnico]opeol-acío'nai.s;, ea Outras
consignações de frequêncías sejam detetad;iS e -p-1-0picia: condiÇõe-s
necessárias
para
itcei__taÇão ou· itão da lu.odTfl.Câçãoproposta. Levando em coasideração --a importãncia da' radiõdffusão~
para o desenvolviment:o e o bem estar social. a Conferência acat:ou
prop.osiçio brasi~eir-a ae se estabelecer um -procedimento adicional
especial para modificar o Plano. de .t:orma que. mesmo que a
ápl'icação doS -primeiZ.Os procedimentos demonstre
potencial exis
tência de administrações qUe -se·n.am desfavoraveliD.ent:e- aÍit-ad~s ;or

a·

mudanças ao Plano? certas modificações Seiil.pre-serí.áln

petmit~das

c suas ·influêtl.ciaS- desfavoráveiS seriam minimizada~. E'Sse proc~
diment:o especial deu ao mecanismo d~ execução do Acordo uma
flie:xibilidade mãxima, co-nstitu:fndo uma 'inovãção ea termos de outros
Acordps da própria UIT ~ permitindo o atendimento ma."<imiza:do das
necessidades da RegiãO 2.

·aa

A'tos Finais da CARR 81 um Pr_~_to-c~~-o-~Iinal__o_~~e os pafses intere!
sados fazem as dec.Laraç-ões unilaterias ·que julg3Jl!l convenientes.
Vale·a pena destacar. em particular. a Declaração N" 16. feita
pela Algettina. Brasil. Chile, Colômbia. Equador, Paraguai. Peru.
Uruguai e Venezuela. reco_nhecendo que as partes do Acordo Sul
Americ.an_o de Radiocomunicações de Buenos, Aires,_ 1935. revisão de
_S~tiago do_ Chile-. 19-40. í'e'J.aciona~as ao serviço de radiodifusão

J Data de entTada em vigor

Na sexta-feira. 18 de _dezembro de 1981. ã noite. a
Conferência· aiototi o Plano. oficialment-=--e chamado Plano do -RiO-de
Jaiteiro. conforme ()disposto n~: ResoluçãO n9 -li. F'~i esta a pTiineira
vei- em_ que· ~um~~ Conf~rênci~ Admi;;ist_t"~t.j.v;· Regional de Radiocomunj_ caçôes da UIT adótou um p-Iano-pãra a Regiãó_ 2. Os ·resultãdos-obtidos podem ser C?nsiderados satisfatórioS para ós países da
Região, não obstante- o trabalho ainda. pO-r realizar no -que Concerne
a eliminação _dos _casos de i,nteiferência rlãO-oresolvidos durante a
cOnfer"êncfi e que .!igur3.ui nil Lista "B".
Cabe ressaltar que esta foi-. também, a primeira
Confer"ência- da- Uí"T Õnde se fez -alilplo uso do cOmputado.Z. como ferrl!.
menta ~e planejame:nto. Apesar de alguns percalços,
--que a:_ exeeriênc;a é encoz:-~jado:ta.
O

-s~ldo

pode-se concluir

para--O BraSil pode -ser--Considerado amplanÍeiite

e· ciuinhe~t~s._das nossas
emissoras figuram na Lista "'B"? com problemas de interferencia
ai!lda não resolvidos.
favorável.~ (rue' ap~nas cinco: entre ínil

A Administração brãsiTeTra deVe considerar os seguintes
pontos nos trabalhos futuros relativos ao serviço de radiodifus~o
~m ondas hecto"illêtri'cas~-(médias):

__- ~:_~mp_~n_ha~ iodos·~~ p~d-~d~$- de_ modificação do Plano
do Rio de Janeiro, com: o c:'bjetivo de detetar possí
vei;.- i~t~r.fe!ência~~s_ es~~ç~es br<r:_silei!-as;.
- negociar com as Administ.Tações envolvida .. a soluçãO
das interferências d~s ·emissoras brasileiras hoje
co{lstant.es da Lista .,B'";
- desenvolvei uma campariha de medições e estudos de

-propagaÇão ioriosféríêa e ruído atmo5fêrico. para
me~hor conhecimento _da realid~de des~_es padimetros
no Brasil e a correta utili:.ação· deles -naS próximas·

Cotiferências;
---considerar devidam~nte os resultados da C\RR-81 em
·.ruiurã' reVisão dã. Noima Téciiica de -ondas Médias.
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resultantes de los. estucHo• r.eali;,.dos c:ntre las dos
-:TtruiÍiones de la COI'IfHerida~

E1 Con••Jo d11 M,.inhtrsd~,

Con~;.r~ran~o d

t~nhndo d-:bid..ent~

Cco~r.isiõn ( - "CCllisi6n de l'ledacci6n

MAYO 1980
!!ES!lLUCIO~

_la Re,si6n 2.

R. o J.7 del Convll!'nio Internaeional de TeleCDIIIUIIÍC"aeionaa T l u
dislJO•icioneli aplieâbllllli dcl fler;lu.ento da :ltadioeomlUlicacionea.

AS)'O d• l

-

_ E~ltlllinar lo• proble.u referentes a las di:r:J:c:ultmfea ii!nc:Orftrftc:la.
al utilh&r el Inro~ de:- la Primera f>eoiUii6n ~ los trabaJos eH

Çue col

o~J!!con

del

d~a

de la

se~~:W.<!!a ~e>\VIi6:>

radiolifus~~~:r ~;.:c:~;~:m~t~c::!•(

scoa el

pianificai6n eaprem!idos cn el pniodo e-ntre las doa ReiUiiODes;

sj~iente:

- Elebor.t'r a pait-ir dc:-1 l~rorme de la Pri~ra fleunió'n~ los crit..trios
Ucnicos qlie-itc:cil!ipallar'n al Acuerao y que •• utiliu.riQ para aplicar
los procedi•hntos de rev:i.aión del plsn.

~~"to;·~:;·:~c: ::";:.~:.a t~·r:;;;;f;.C:.!: !:~;n~=

..
,;;":
de la p.-lr•~ra r.eunión Nl&Uvo a 10)1 crit.rios tknico. y OJ'I ..::'&do~sln 7 al. n.litO<'Io dC! pl..,.it
d6n. \C!nlm<lo c! ..bid•,•ntC! en cu~nta los resultados llc!l ntu:Ho co.-:;:ou-ntho ãobre- la •lección
la n,_:•dl!in ent~ canales ...,...,;onado con ,la lln11lud1!in A dC! h J>:"ita·re :"f!'unl:6n 7_1~ in1'o"'~"'
que h.l. d~ 1'uilitar h C011isión ct.:. Estu<lio 6 dd CCifl sobre los <~<-too!o• 10/is aproPiãt!oa ;.ua t".l
los ;rcla'ti,.vos a la ~rora~dón de- la onda .ionosrérica con ~in~~ de p1aniti<:a<:_:lón catrC"_ !l~o!'.lo:.<

El Secretario General.

K. Mit.t.I
... " .. "'u

cl caso<!!.:. qu.:. no •~ reciba invitac.lo$n, la C:..n~..,..,ncia SC! l"nit"iari en r.in.,'l:lra C'l
~de novi.:.I"Jbre- de- l~l.
Sin 1t<1barao, d antes dd 15 de 11~osto de 151fl0 u .-..c"ibe una inv:t 11 d
para c•le-'l:lnr la Corr."ercncia dC!nt:ro d• le J!cslón 2, •l Socr.. t:.rico ée-ner&l QUeaa nutod:::o~o a c
sult&l" a los ~h.,'l:lros d• la rundo~aaa l'l~sil!in de la \Cni&. sob,.... cu invitaci6n ;=ticular ~o'l>r
la buc:- a .. '~~"'" la Con:l"•u.,ncia CO>IdC"nCC! el 9 dC" noYI..,l>N' de J9Sl y, si la m""Yor!a de los r.:i...:~
<IC" la l'le.:i6:> 2 est1n de- aeuerllo, a t011<11r laa ,.,.a:[das preH:~Inares neces..,rias .:.n es;>ira de la
J6.•~uni6nddCon ...Jo.
•
·
· · -----· ·--3.

En

.J

\JNIÓN INTEAIIfACIONAL OE THECOMUNI~C"IONES

CONFERENCIA RE-GIONAL
DE RADIODJI=USIÓN·
AÍO DE JANEIRO. 1981

Z

ANEXO

Ui.,fiÓN l!HEANACIONAL OE TEL.-ECq_M}J,NICACI~.NES

COf\IFERH\!CIA REõGIOI\!AL
DE RADIODIFUSIÓN .

.oi>RESIDEirr!S 'i VICC:PRESIDE:NTES DE LA CONFERENCIA

Rfo DE J,I\!'/.E180. 19jp

!SEGUNDA RfU_NIÓN}

:h!&·
r;ota <IC!l Se-c:retario Cene-ral.

- Vic:epr.esiclente• de la

Conf'~trcmci_a

tsT!lUCTURA. DE LAS Co:.JISIONES
D~r conformH!ad eon lo acordado en la reuni6n d"e___Je:res a• Delesaci&!.
ace-:rea de la estruetur& de C01ni siones propuest"l: pãra l.a Conf'erenc-ia y teniendo e11
cuent'* que:-

- el Co.nseJo de Administraci6n en su 35.• :rev.ni.Sn, Ginebra.

19SÕ

~ddcnt• y los
vic:epi-es:Went-es de la êonrcrC!nc!ia T- loS
Presidentes 7 Vic:cprcsid:c:ntea de las
dClllás Con:isionos y dc:-1 Gl'UJIO de tra~o·
espec!rico (t(-c:nic:o) de la Pler~al"ia.)

Jlegianal de Radiodif'usi.Sn, Sca:unda fi.:.uni6ri. Rio de:- .lirir1ro, 15181;-{Dic:ha Re-soluei6n
0
•• re,Produc:e en e1 Anexo a1 Poc:umc:nto n. l ele_ est;.& cônf'e~_n<:ieh ':/ que
- ias si&uit:ctes suserencias han sido inspiradas en la esirt.l~tura f!e. las
C'ollúsio:u:s de confe-rencias anteriores y tenie-ndo en cuenta 111.11 di~~:podc:iones de la
JJesoluc:ioSn dcl Cons.eJo de Administrac:il5n arriba ~c:ian3da~ se hac sO<:Ietido a la
atend6n de la.s ao!min.htraciones p'lll"ticipe.ntes en la Sc-&Ut~da Rc-uni6n .m la con:re:rencia por mectio de la carta c!le la liiT lf. 0 3293_de _:['eçh_a 28 de n:ayo de 1~1; la
C.ood'erenda adopt6 en su primera :sesi6n plenaria la cst.ruc:tura de Comi.sio~s
scr;.u.iente:
fcxdsi6n 1 - COC!Ii~_i_6n

PE

"':i!"cc~_iém

lng. fi. SAIIXWf (Arac:-nti~ct.) .
lng. -S. CUTIE!RREZ IWiT!IlEt (Cuba)
Sr. X. SCHAEFER {Estados llllidos)

CCOJ!st~t-uida por d

ado:pt-6

1 .. Resoluci6n n. 0 848 qu~ coctiene el orden del d!a de la Conf'oerenc:ia Adlrlnistn.t-iva

L

R-V. ~ADC)__J~_ruil}

Cooria:i6a '2- C:O.bi6n de verific:ac:i6n
c!lct credenc:ialcs

: Sr • .l. VIVANOO AlUAS
(tc:uador)
Vic:cpresidC!I'Ite : Sr. II.E. CASE
-····
(~ua,y~)

•

C0111idQ,I 3 - Comi_si6n de control dc:-1
presupue•to

·•

t

Vicel,rH:f.lent-,;

~EILL

~

z -s-l'". H·.;r_

(PafseS h;joa}

~isHin 2 - Cooisi6n doto ve:ri1'icad6n }e c:redenci~!~

Verif'icar las erE.dendales ac cada d:,olesac:i6n. (rr. 0 369 de-1
Corlv~n:io Intc:-rnaciOnal d• -'l'elecomun~c:ac:iono~l. ~sál.a,ga-Tari"CIIIOlinos.

lo'.anilct.to~
--

Sr. L. V. Jo:C

(Trinidad y Tabaao)

Mandato: Coordimu• los t:rabajos de lu: Cocda!oneos. fijar ·toa horarios de
- - -l:s iê'Sionea. C"t.c:

Comisi6n la - C0111isi6n ~~ planiricación :

~

: Sr. G. COtun'&WfCHE
(Canct.dL)

15113}.

Dete-rminar la ortllninción y los r.~e4ios que h::tn de pane-no:: a
dh;posici6n dC! los delegAdos. C'XU!inar 7 11-probs.r l&s cu.mtu der
los gastos :r~al h:ado.s dun.nte toda la Segunda RcuniiS11 de i;.,
Can1'erencia (N. 0 Lla2 de! Con'W'ftlio lnt.ernnc:ion>t.l de 'l'eleco~:mic:
c:ionea, l~ilasa-Torre~~~e~lino•. 1973).
Co!!oisió; J. - co:nhiéQ ae planificadén:- Exl<'llinar los e~<tudio~~: relativos a los eje:n:ic:ios de J>]anit\cac:i(>:
roeoaif:r:actos t:ili.re· las ·aoS roeouniõni!i"""de la Cont~renda CO::I vistas r
adoptar la Hpand.Sn de ca>~ale-t•

: Sl'". M.l•• PIZAlUO
AAACO~ES (CM.le)
Yicepnoside.!?k : &o. S-:E.. »JI'IT.MARO
cAJI7.AXO fp,...,,.,_l

_.~.

-&;;;~~to·l'i:. 0

3;.(R~v.:l):.s

N

.i'st;in~~.;:

sr.

H.'-!. P.;ulo\
(V'..ncrJr.ucla)

- Establcc:er. aobri:- la bas" dtl' los Cl'"itc:rlo• t.f,cnic:os llCOrdft4o:~~~.
plane• de asisn~•ción de t"recuer~cia (que :<e ""oc:iadn al Acuo=oi"<!O
Rea:ional) F6.ra la• estac:iones de rtr~diodi1'uai1i~:~ eA la Re.s;lcí.os 2 ..a
J a bAnda 535 - I_ 6o) 1dh:; y

Srta. H. lltmr
(Franda)
Sr. P.R.A.
~de- tnbalc. .,st>-.c~f'jec. ít~nicol

D;::=cn'to N. 0 37-S

?r,.ina 2

::tr.Ta

• der la ?lft!Ula

~

(Reino Uni15o)
:!:ns.

o.

JiiODiiÍCll!%

CADZM (Cola.ID:a)

- det~ndnar los d'II.Íaa relativos a una
qui' ban de incluir-se eft los. planes.

adçn,.ei6rt. <l!:c:r f'recuc:nc:Ji

- r.t.ablcc•r un Acuudci J!e5b n.t relativo • la utilízac::i&. J"''Z' ct1
••rvldo ae l'dioditu.:USa de ~c:~ndu era la b~cl&_ ~35 - ~ .Gos u

Jl. Yit:H«"r...tario CI'Mral.

II.E. llm.lll:
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_A _r; _B _seri~ua consideradas como nol;ific_adas. para fins de aplicação
do _-\rtigo 12- do Regulamento de Radiocomunicações. sem _que fosse
neCessâiio hotificâ.r cada
separadamente.
FOJP:lULAAIOS A SEREM __ UTILIZADOS PARA A APL_~CACÃO D1:fS PROCEOINE.NTOS _
DE ~fODIFICAÇÃO DO PLANO (-ARTIGO 4 D_O ACORDO)

"rResc.lllção ;nv

2~ #tQc.eqi~~~_tOs- Prov-i~5ri~~.APuc.ive;~ ao Período
Posterior ã- Conferência

Cbmple•en'tando aqueles Prõcedimentos descrit.os no
Ar't.4 do Aco~do, a Conferência disCutiu e a_dotou -.formulários qu_e
~everão Ser utiliZados pelas Administrações, se-mpre que desejem
modificar o Plano. _Coça esses formulários_. todas as_ pari:;es envo!
vidas - a IFRB, a Administração qUe pretend-a iãodl..EiC.ir-0 Plano,
e as Administrações in'tei:essadas em conhecer o impacto da atodifi
cação preteridida em suas conSi.C:ilaÇões· :de freqUência"' doe-PlanO --'terão a- seu- dispo-r fOããs as informaçõe's técnicas ope-racionais eadainistrativas necessârias-·aaS estudoS pertinentes~ -de--modo á
,ll&Xim;izar o atendimento de novos requisitos através ou do proce
diaento n~rmal ou do procedi111ento especial. ambos contidos no .Artizo 4 . do Acordo.

ANEXO

5

_Eado o elevado número de requisitos apresentados ã
Conferência: entre estações em ope-I-ação--e planej .ndaS. e· o tanif?ém
ele\·ado número de· incorripatibi lidades existentes entre eles. nem
todos os _prob~!_llas puderam 5:er resOlvido~_ durante a_ Co~ferência.
através da ~esolução- N." _z. procedi.ie-Dtos

Assi::1.sen~o._ a~_otaram,

que ?enntiram ã IFRB e ãs Adml.nistrações corrigirem e otimi:tarera
o Plano, solucionarem as incompatiDilidades rem:~nescentes. além
~de f:lcilitarem a- adesão_ dos pa!se-s nãO ~Sig-riatãrio-~.
-Resolução n 9 3: __ Aplicação._!i:-ov15-õTCa· dos__ Ai=Ügos_~4

é:

S __ do~~'

Dado o laPso de 'tempo ·entre' o térmÚlO _da Confe~~ncia
e a entrada em vigor de seus Atos Fianis, e face ã ,&rande probabi
1
-I idade de que seriam necessãria ~ mudanças ao Plano~ mesmo antes --~-- d~ ~u~--entraá.á- em -vigÕr. a-CARR 8-1 decidiU pela aplicaçi~ :a-~te~i
pada dos procedimentos pertinentes dos Artigos 4 (Modificação-

(!;;-

Plano) ~- 5 (N~ti.fip~ç_-ão de_ Co~sig.liaçõe.s de Freqllên_cf~).

0

RESOLUÇOES E RECO}lENDACOES

Recomendação N9 Z~~Planejament() da __ fa.i.x~_de 1605-1705 kH:t na Região
Resolução

li"

1

Not}..ficaÇã_o_ das · C!on:Signa.Ções I:rl.scrit.as no Plano
das Estações em SerViço..

.Em çonsequência- da deciSão ""C!a Conferência }otundial de
1'979 de atribuir a faixa de 1605.:,170_5 kHi- ão serviço_ -'de radiodifusão.
na Região Z~ Pari-:- USo após um plailejamento fe,..i.tO -por-~a Conferin~ia
Regional, a CARR 81, através da Recomendação N'~ 2~ t-omou as primei
r as decisões -relaC1_oni"das com o ·planeiamerlto e utilização- d.it- nõV_ã.~-

O Acordo adotado pela CARR-8!- organiza melhoirec:ursos do espectro de freqUências para uSo do serviço d~-- ra
diodifusãO eia ondas- mêdfãs--nO âmbitO da-Regfâ02-. Eõ.t~retaitio --os;-

cllreitos dos; paísés americanos ·-devem

Ser·

r'eS,&uardados t-ambém com

relação ãs éstaÇões de radiodifusão dos paíseS daS Reziões 1 e 3.
e vice-versa. E isso se dâ através das---disposições -do Ãrü&o 12
do R~gulamen-to de Radiocomunicalões-·aa -urT~ que define Procedi
JDen-r.os aplicáveis ãs.Admln'istrações --e ã. IFRB
que: cjuando -·apl.!

e

cados com suces_so. conduzem a uma si tuaç35 final de proteÇão também inter.:.regional. O :mérito maior'da Resoluçã.O -Nv i foi a
decisão conjuntii -· Adnririistl-ações e IFRB --no seii.tido- de que ·todas
as consignações daS estações· e-li--opera"Ção ins-cTit3.s nas List~s-·

.OSR. PRJ;:SIDEN']'E (Passos Pôrto) ,--O Projeto de
Lei da Câmara n'>' 5, de 1986, que acaba de ser lido, receberá. emendas, perante a primeiia ComisSão- a que foi
distribuído, pelo prazo de cinco Sessões Qrdinãrias, nOs
termos do art. 141, II, b, do Regimento Inter~o.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa,
oficio do Sr. 49-Secretârio da Câmara dos Deputados,
que vai ser lido pelo Sr. l'>'-5ecietârio.
É li!io o s~guinte

Brasflia, 28 de maio de 1986
No 156
Substitui Autóg-rcifos do
Projeto de Lei n9 3.006-D,
de 1976.
·
SeD.hor Secretário-,

":faixa. Deve ser observado 'que- esta RecomendaçãO COnS-idera também
~ possibilidade da reviSão do .PlanO dO Rio de ianeiro na Confer~;,cia
--.--:-que planejaria a nova fiixa. Esse' e.rifoque deve ser analisado cuida
--dosamente pela Adm.Úiistração Brasileir~. jã queo Ou o Acordo adotado
pela CARR 81 poderá eS-ta-r ·atendendO benl aos iD.teresses brasileiros
ou poderá não ~e-i fTiiisêOrrido o f:e:np_O_ nece_s-sãr~o- _P~ra 8._ sua ~_de9ue.
da avaliação-. - ~- ~~--- o - ~--

(Ãs Comissões(ie Relações Exteriorés, de Trans:
portes, Comimic;,Ções e Ob;as Públicas)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O expediente
~~ :er~-~~a~o ao Pr~jeto de:l#i da ,Câmara n940, de

4

--Nos termos do disposto -n-o art. 361, §l1nico; alínea b,
do Regimento_ Interno,_ a proposição será objeto de reexame das Comissões âe Agricultura e de Sã:UOe, e, em seguid<i, será encaniinhada à Comissão de Fi1,1anças, para
cu_mprimento do despacho inicial.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)"- Sobre a mesa,
projetas de lei que vào ser lidos pelo Sr. }9-Secretârio.
São lidos os seguinte
-

~

-

_PROJETOJ>E LEI DO SENAOO
-- N"9 Úl, de l!Í86
·

Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência os AutóD!spõe sobre a riXa~ão ou reajuste do aluguel nas
grafos do- Projeto de Lei ~9 _3.006-D, dC: 1976, qUe ''inStiloca~ões prediais urbanas.
tui a obrigatoriedade do ·comb:ite à feb-ie aftosa e a ouO -congfeSsõ NaciOnal dicreta:
. tras doenças animaiS que esPeCifica, cria o Programa Nacional de Saúde Animal - PRONASA, e determina ouArt. _!9. A convençãÓ do aluguel de imóveiS Urbanos,
tras providências", a fim de substituírem os Cnviados· ãn-- ·- -rêSTciê'nciais ou cOmerciaiS,__ não poderá exCeder -de 1%
teriormente, que apresentavãm incorreçOeS. _
-~m R_Or: eentO) do valor vel).al recgnhecido ao prédío, a
_
Aproveito a oportu-nidade para renovar a Vossa Excepreços d.e mercado.
§ 19 O locatário poderá re_querer judiçiã.lmente a
lência os protestos da minha alta estinia e distinta consideração.- José Frejat, Quart_o_-Secretãrio, no exetcfciO
aValiação do im~6vel e ~conseqUente fixação do limite do
--·aluguel, ou instituir o juízo arbitral para o mesmo' fiiil,
da Primeira Secretaria.

até 30 (ttinta) dias após a celebração do respectivo contra-to ou de sua prorrogaçã().
T•·~ 29_ Sérâ nula- e de nenhum efeito qualquer convenção, acorOO Com compromisso-pactuado corii o locatário ou proponente à locação do imóvel que importe
restrição ou renúnciã ao direito asseg'urado no parágrafo
anterior.
Art. 29 O valor arbitrado ou homologado judicial-_
mente, na forma do§ J9 do artigo precedente, retroagirá
à data do início do contrato ou- de sua prorrogação.
Parágrafo úniCo.

Os ai:::féscimos verificados no preço

do aluguel, correspondentes aos meses decorridos _dçsde
o ierrrio In-icial, serão compensados -nos ãJUg~is-Vfnceri.
- dos, ou haVidos de uma só vez, no prazo de lO (dez) dias,
fiChando-se extinta a relação locatícia.--Art. 3'>' Finda ou rescindida a locação, o imóvel não
poderá ser novamente locado, entre as mesmas partes ou
terceiros, por preço superior ao que resultar da aplicação
dos §§ 2Q e 39 d_o artigo 15 ou do § 29 do artigo 49 da Lei
n9 6.649, de 16 de maio de 1979, observadas as disposíções_-_4_~_orre:~J~ .d9 __ p_ep!:_~!-~_!~L ~~---~~~1, __ d~-- LQ __g~
nl3.fçcJ' de 1986, salvõ se o imóvel permaneceu locado ou
desocupado, ou sujeito a outr~ forma de utiliZação, continuada ou n~o. por mais de 3 (três) anos no período
imediátamente _anterior.
Art. 49 __ Os locadores ficam obfigados a promover, a
suas expensas, o ~egistrõ dos contratos de locação em
curso oi..l celebrados na vigêncià desta lei, e respectivos
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instrumentos de alteração contratual, perante os _ofícios
privativos ou cartórios de registro de títulos e documentos da circunscriÇão territorial do imóvel locado.
§ !O? Em se tratando de locação verbal, dev:_erá_o_locador formalizar o registro resumido do ajuste, mediante
comunicação escrita ao cartório coinpetente, de
constem os nomes é condição jurtdica das partes, valor c
prazo da locação e descriÇão sucinta dõ írilóvenocadõ. Neste caso, o locatário serâ regularmente notificado do -

que

registro.
§ 29 Juntamente com o contrato de locação, serã le-

vada a registro a sentença que arbitrar ou homologar o
preço do alguel, na ocorrência das hipóteses previstas ·no
§ !O? do art. {\'I ou no art. 69 desta lei, ou sempre qlié o respectivo montante decorrer de julgado_:
Art. 51' Incumbe ao locador, ou a~ quem o repiMente, comprovar, perante o proponente à locação, o preço
estipulado ao aluguel e respectivos reajustes _ou majorações verificadas nas locaçõe4 do mesmo imóve_l, no
período de 3 (três) anos iri:tCdi8talnentC antCriores, à vista
dos documentos referidos no art. 4~', ou pOr outros ineios
hábeis, no caso de situações havidas antes desta lei.
Parágrafo ú"nico. _Tom provada pelo locatário, a
qualquer tempo dura.nte a locação, a preçxistênc_ia de situação -cuntratual relafíva ao_ imóvC:ÇprãZo ou valor diverso, de que resultaria preç~ inferior para o aluguel por
ele devido, indenizará_ o locador em dobi'o a diferença
apurada, sem prejuízo das demais cohliriações legais.
ArL 6~' Em qualquer caso de locação predi~l urbana, a revisão JUdíd&I do aluguel será permitida de 3 (trêS)
em 3 (três) anos, na Vigência do mesmo contr~to ou de
contrato subseqücnte, entre as mesmas partes
nã:o, ·a
fim -de ajUstá-lo ao preço de mercado.

ou·

Parágrafo únicO. Na revisão, dos alu~ue~sa_
observar-se-á o di_sposto nos §§ 2~' e 3~' do art. 53 da l.e1 n~'
6.649: de 16 de__mai_o d~l219, para as locações residenciais e não-reSidenciais, i -no ·art: 31 do Decreto nO?
24.150, de 20 -de abril de 1934, para-as locações comerciais ·oq indu~triais sujeitas ao regime especlál do mencionado Decreto.
_
_
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na'"data d(!_.Sl!-a_~ubli
cação.
Art. 79 Revogam-se as disposições ein contrário.
Justirreação
A q uestào _dQ inq uitinato reveste-se' de peculiaridades
soci:iis e econôm1cas de diffCil solução ou equacionamento,-capaz de consultar os interesses das partes envolvidas
e permitir o equilíbrio de posições antag:ô_nicas.
Nesse terreno, _muitas são as práticas Viciosas ou abusivas que se alastraram no _mercad_o imobtliário, igUalmente sensível às flutuações e contingências do mercado
e permeável às manobras especulativas, como, 'de resto,
qualquer setor da economia capitalista.
Por outro lado, em face da e"scassez de oferta de novos
imOveís para lociÇão, o quadro vem-se tornando__nos_ últimos anos cada vez mais nebuloso, o que explica a dificuldade de encontrar-se a melhor disciplina legal parareger a espécie __~ -ãtal_~?r "Q_S_.E.Q!!I]l_(!~ _q~e Se_-succdem.
·-'Após a edição do.chamado Plano TropicalOu-Pfograma de EstabilizaÇão Econômica, merCê de seus critérios
de deflaçãO e õutras providências ãli contidas, o problema agudizou-se e assumiu contor_nos cruciais, :rrionnente
nos grandes centros urbanos, agravando sobremaneira
as relações entre proprietárioS em geral, seuS eventuais
intermediários (corretores ou empresas do ramo) e os inquilinos.
--A lriiprensa diária registra os choques de interesses, as
denúncias se avolumam diante do atropelo por que passam todos aqueles que necessitam de alugar uma moradia ou estabelecer-se em imóvel comercial, e principalmente dos que lutam por preservar as locações em curso.
As distorções.seguidam_ente apontadas, como .óbvio,
não poderão ser resolvidas a contento através de medidas singelas, de cunho repressivo, por um lado, ou paternalista, de outro. A simples proibição da retomada dQS
imóveiS-locados, como apregoam próceres governistas,
nã:o enfrenta o cerne da questão, porque_ trará Conseqüências indesejáveis no plano da expansão _da. oferta.
A raiz do problema mergulha profundamente na estrutura sócio-econômíca e revela a necessidade de estudos para a implantação de wna autêntica reforma urbana, tal como procedeu o Governo diante do conflito ge-

rier:ilízado no campo, -através da implementação da refoqn_a ;1_grária.
E imperativa a expansão do mt:rcado imobitiário e a
intensificação dos programas habitacionais e de novas
cOnstruções. Conhecendo, todavia, as liffiitaÇões que
ma-rcam qualquer realiZaÇão gõvernamental nesse sentido, urge a adoçào de mecanismos legais que possam minorar o panorama adverso e evitar o mal maior, representado pela explosão inflacionária Cjos p-ieços dos aluguéis e concomitante escass_ez de oportu':!_id_~_c:f-~s ':10 set~r_.
Através do Projeto em tela, não abandonamos o prok
pôsito que _tradicionalmente inspirou _a legislaç~o do inquilinato. Buscamos, assim; estabelecer regraS que viessem proteger ã situação dos moradores, locatár"íOS via de
regra. à merçê do poder econômíco cjungidos por necessidade básica de moradia; não olvidamos, entret:mto, a
legitirriã. exPectativa daqueles que se dispõem a irivcitir
na prOPriedade imobiliária e Ofertar ·oportunidad_es de
locaçãQ ao mf?rcado.
·- São aspectos -llnportantes ou inovadOies constantes dã
- prõPOSiÇão em comento: -:- _ -1"') limitação do preço do aluguel em 1% do valor co-imóvel;
- ---_
mercial
2"') garantia ao locatário, até trinta dias após a -ce.::
lebração do contrato ou da sua prorrogação, de requerer
judicialmente a fixação do limite anteriõr, éiso o locador
tenha exorbitado o valor real, a preços de mercado;
3<?) -- retroatividade d_o- aluguel, fixaáo-jtidiciallneilte,
ao termo irücial Qa locação ou prorrogação contratual;
4"') ressarcimento a!? locatário, pelo_mont_ante da diferença que vier a ser apurada em relação ao aluguel;
5Q) --~plicação das regras de fixação e reajuSte-do aluguel às locações subseqUentes, entre as mesmas partes ou
não, n-o esJ>'l.ço de três anos a contar da primeira, abrangerido inclusive as sltuações_havidas_antes.da vigência da
lei dentro do interregno de três anos;

ao

_ (Estabelec_e-se, por essa forma, a cQntinuidade da
- situação ou conçliçã9 "ex tocata" do imó~el, atribuindo efeitos pôs-c:_ontra_tuais,_ de tal sorte que não
m·ais aproveitará ao locador a simPles retomada ou
rescisão contratual, para em seguida realugar o pré_âio a preç_os sup~rdimensionados.)
o

- 69) Obrigatoriedade do registro, nõs cartórios d~ títulos e documentos, dos contratos de lo_cação ou -dos inslrume~tOS de prOrrogãção;
(A- providênci~ tem por fim p_ÓsSibilitar ~-com
provação dos aluguéis vigorantes nas su_ceSs_ivas locações, dentro dos intervalos de três_anos, a fiin de
preservar a observância das normas-Sobre fiXação e
reajustamento do preço, entre as mesmas_ partes ou
te_rceiros.)

79) uniformízação, erit três anos, do interregno a ser
observado para o ajuizamento da ação revisiOilal de aluguéis, em qualquer tip·o de locação.
(Atualmente, ~ legislação contempla apenas as
locações residenciais, a que fixa o prazo de 3 anos~ e
as locações estritaniente comerciais, quando autoriza a revisão do aluguel de 3 em 3 anos. O Pro]etõ_
evita a adoção de prazo longo, e estende o intervalo
de 3 anos e o direito à ação revisionat a todas as locações.)
Esta a contribuição que entendemos indispensável a
de preservar a politiCa econômico-finan_c_eíra gover~
namental e o programa de inflação zero, cujOs resulta~os
ãflimadores _vêm sendo lamentavelmente_c_olocados em
cheque em alguns setores, a exemplo do prOblema aqui
enfrentadQ.

rrm

Sala das Sessõ_es, 28 de maio de 1986 ....... José Ignácio
Ferreira.

LEGISLAÇÀO CITADA
LEI N•-6.649- DI'" 16 DE MAIO DE 1986Regula a locação predial urbana e dá outras providências.

_$eçào II
Do Aluguel
Art. 15. E livre a convenção do aluguel.
§ i"' A correção monetária do aluguel somente poderã ser exigida quando o contrato a estipular, fixando a é·
-poca em que serâ efCtuada a·s condições a que ficará sujeita.
§ 29 A correçào monetária do aluguel não poderá ultrapassar a- variação da valor nominal da Ob_:r_igação
~~Reajustâvel do Tesouro Nacional.
§ 3"' Sem prejuízo do disposto na art, 31 do Qecreto
n"' ~4.15Q,de 20 de abril del934, é admitidaa correç~~
mo-netária dos aluguéiS, ria forma e pelos índices que o
contrato fixar limítada pelo disposto no§ 2'1 deste ar~~go.
Art. 49. Durante a prorrogação da locação de que
-_trata o art. 48, o alugu~l somente poderá ser reajustado
quando o salário mínútto legal no País for aumentado,
ou por mútuo acordo.
§ !9 O aluguel reajus~ad9 $erá~exigível a partir do segundo mês após o da entrada em vigor do novo salário
--_
mínimo. ~ § 2<? O aluguel será reajustado na mesma proporção
da variação do valor nominal da Ohrig~ção Rel\iustável
do Tesouro Nacional, ocorrida entre os Íneses da entra·
da em vigor do antigo e do novo salário mínimo.

-re-

Art. 53. A atualização dos alugueis das locações
sidenciais, contratados antes de 7 de abril de 1967, será
feita por arbitramento judicial ou por acordo entre as
partes. Após reajustar-se-á na forma do-a'rt. 49 desta lei.
§ I 9 A- ação poderá ser proposta:
-a) para as locações contratadas até 30 de novembro
de 1957;
.
b) a partir de I~' de agosto de 1979, para as locações
con_tratadas entre }9 de dezembro de 1957 a 30 de novembro de _1964;
c) a partir de I~' de dezembro de _1979, para as locações cont_ratadas entre {9 de dezembro de 1964. a 6 de
abril de 1967.
§ 29 Na raita de acordo, o aluguei srirá- arbitr·_ado
pe!Ojuii. - -- § J9. Os acréscimOS de aluguel correspondentes aos
meses decorrídos durante a ação de revisão serão pagos
Pelo locatário, corrigidos na proporção da variação __do_
va_lor nominal da_ ObrigaÇão ReajustáVel do Tesouro Na~
cional, im parcelas mensais fixadas pelo JUiz, até o máximo de seis, a partir do mês seguinte ao que a sentença da
ação de_reYísà_Q transitar em julgado.

Ã Comissão de Constituição e Justiça.

PROJETO DE LEI DO .SENADO

N• 122, de 1986
Isenta do imposto de Importação os bens que es~
cifica.
O Congresso Nacional decreta: _
_
Art. 19 t concedida isenção do imposto de importação aos aparelhos fotográficos, suas partes, peçaS separadas e acessóriQs, sem similar nacional, -importados por
rotógrafos profissionais, pára seu uso exclusivo.
Parágrafo único. A concessão do beneficio fiscaf fica
condfcionada ã coinprovação de que ()_ fot6grafo profissional é registrado cm sua respectiva entidade de classe.
Art. 29 - Aplicam-se ao benefício '" 'p-revisto no artigo J9 as normas relativas ao reconhecunento, concessão
e gozo de isenções do" imposto de importação; bem como
as,que disciplinam as isenções vinculada~ â qualidade do
importador.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ -_RevOgam-se as disposições em contrãrio~-

Justificação A aquiSição de apai-elhos e equipamentos fotográfico!;
de_ procedência estrangeira, isCfltosdo-itilj:losto de impor:tãção, é uma antiga aspiração- da tabudosa e dedicada
classe dos profissionais das Artes Fotug.ráficas.

Maiode1986

Ajusta pretensão dos fotógrafos profissionaiS tem et;!~
centrado, entretanto, barreiras e dificuldades até agora
intransponíveis, daí decorrendo, às vezes, a entrada ilegal daqueles aparelhos e instrumentos fotográficos no
País, vez que são de excelente qualidade e nãO têm simr.:lares nacionais.
· Atualmente é grande d número de fotógrafos profissionais que não podem realizar bons trabalhos,_porque
não têm condições de substituir seus aparelhos fotogrâficos, já velhos e desgastados, por outros modern9s e de
alta precisão e eficiênciã:~ inólsPensáveis à execUção de
serviços de boa qualidade nas diferentes -árCãs da foto-

grafia- fofõjorn~isioo, -publicidade,_ estúdio,
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-O SR. PRESIDENTE (PassoS PÔrtO) - O re<}uefi~
menta lido será yotado ao final da Ordem do dia da present~ ª-~ªªão.

- -- O SR. -PRESlDENTE (Pass_os Pôrto)- Pas_sa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno- único, do Projeto de Lei da
Çâ,ril.ara.n'l' 65, de_l985 (n"' 2.114/83, ~Casa-de origem), de inici~tiv:J, do Senho.r Presidente da República, que autoriza o instituto do Açúcar e do Álcool- IAA a alienar bens de sua propriedade, localizados nos Estados de Minas Gerais, São Paulo,
Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, e dâ outras
. providências, tendo

a~rofoto

grametria, grâfico etc.
Apesar dos esforços e das providências dos fotógrafos
profissionais no sentido de verem seu pfeito atendido pe~
los órgãos e autofldades do Governo, até hoje não obtiveram nenhuma resposta sobre o assunto, motivo por
que julgamos necessária e conveniente a_ iniciativa que
ora tomamos através da apresentaÇão deSte Projeto de
Lei.
--_
Pela presente Proposição, ficam isentos d_o imposto de
importação os aparelhos fotográficos, bem como suas
partes, peças separadas e acessófiõs,--desde que não tenham similar nacional e se destinem, exclusivamente, ao
uso de fotógrafos profissionais-registradOS--em Suarespectiva entidade de claSse.
Como ocorre com as demais isenções-do imposto de
importação, à isenção previSia nO- Projeto~ em ·exame
aplicam-se as normas aduaneiras pertinentes-, inclusive
as relativas às isenções vinculadas à qualidade do importador, as quais regulam as hipóteses de transferência de
propriedade ou uso dos bens importados com isenção.
Entendemos que o benefício fiscal previsto no-Projeto
em apreço é uma medida oportuna e correta, pois virá
atender à reiviildicaçàO justa de wna classe merecedora
do apoio governamental, a qual quer e precisa obter
equipamentos adequados e altamente técnicos para o
melhor desempenho de uma ativídade de íneg-ável importância social para o País.
Sala das Sessões, 28 de maio de 1986.- Odacir Soa-

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 262 e
-

263, de 1986,_ das comissões;_- de Economia; e
- de Finanças.

Em discussão -o pr~jeto. -(Pausa.)
··Não havendo quem qUeira discuti-lo, declaro-a encerrada.
~m,__ 'llofação.
_
.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (~ausa.)
· Aprovado.
O projeto vaí à sanção4
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 65, de 1985
(N'l' 2.114/83, na Casa de origem)
_ De iniciaHV'a do Senhor Piesi~ente da Rep-ública
Autoriza OInsti-tuto do Açúcar e do Álcool- IAA
a alienar bens de sua propriedade, localizados nos Es..
t_a_dos d_e_ Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Alagoas,
- Pernambuco_ e Paraíba, e _di! outras providências.

res.
(Ás Comissões de ConstitUição e_ Justiça, de Economia e de Finanças.)

__ O Congress_o Nacional decreta:
Art._ l'l' FiÇa o -Instituto do Açúcar e do ÁlcoollAA, autarquia federal vinculada ao Ministério da ln- dús_tria e CQ.mércio,- autorizado a alienar os seguintes
bens de sua propriedade;
I - Destilaria Desidratadora de Volta Grande, locali~ada
no
Município
de
Volta
Grande,
Comarca de Além
e, lido o seguinte
Paraíba, ~tado ~e ~inas GeraiS, COmPreendendo as
maquinarias
da
fâbrica,
!lS
construções
civis e respectivos
REQUERIMENTO
terrenos, com área total de 51.421 m 2 (cinqUenta e um
N• 107, de 1986
mil, quatrocentos e vinte e um metros quadrados), constituídõ:! de vârias glebas, âreas e lotes, desvio de linha ferNos termos do art. 222 _do Regimento Interno, requerea com 460 ri1 (quatrocentos e sessenta metros) de-extenremos que em data a ser marcada, seja realizada sessão
são~ inclusive cessão de todos .os direitos e vantagens deespecial para homenagear a memória do Senador Adercorrentes do__ con~ato qtJ.e tem a Estrada de Ferro Leobal Jurema,
poldina pará utilização de um desvio de2 {duas) chaves e
Sala das Sessões, 27 de maio de 1986. -Moacyr Duar2 (dois) subdesvios, situados entre_ os _quilômetros
te - Marcondes Gadelha - Octávio Cardoso - Jamil
267.305,45 e~261.531, conforme transcrição sob o n9
Haddad - Nivaldo Machado- Passos Pôrto - Gastão
7.090, fls.. 119 do Livro 3 "p", datada de 2 de setembro
Müller.
de 1953, do Cartório do Registro de Ilnóveis daquela
Comarca;
O SR. PRFSIDENTE (Passos Pôrto) - O i:equeril l - Destilaria Desidratadora de Guararema, localimento que vem a ser lid'? serã v:otado após a Ordem do
zada no _Município de Guararema, Comarca de Mogi
Dia, nos termos r6gimeniais. fPausa.)
das
Cru_zes, _Estado de São Piulo, compreende~do o~
Sobre a Mesa, requerimento que vai s_er lido pelo Sr.
equipamentos industriais, as construções civis e respecti1q-Secretário.
vos terrenos, bem CO!D-O o terreno onde o mencionado esé lido o seguinte
tabelecimento industrial se encOntra instalado, com ârea
total de I (um) alqueire paulista, de 24.200 m 2 (vinte e
REQUERIMENTO
quatro mil e duzentos metros quadrados), conforme
transcrição sob o n'i' 384784, fls. 37_do Livro 3 "BA", .daN• 108, de 1986
tada de 14 de julho de _1955, do Cartório do Registro de
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, allnea b
Imóveis e Anexos daquela Comarca;
do Regimento Interno, par~ o Projeto de Lei da Câmara
. III- Destilari~ Desidratadora de Ubiramal IQcaliz_a- _
n"' 4, de 1986 (n'l' 7.157/86, na CaSa de Origem), qUe dis-- ·
da no Município de Lençóis Paulistã, Comarca de Agupõe sobre a transmissão do programa oficial referido na
- d_9: Estad~ de S~ Paulo, compreendendo as maquinarias ·da fâbrica, as construções civis- e -respi::divos terJZealínea e do art. 38 da L_ei ~ 4.ll7, de 27 de agosto de
1962- Código Brasileiro de Telec_olnunfcáções:
}!_qS; bem como ~ terreno em que o mesmo estabeleci-mento industrial se CJ?:COntra instalado, com ârea total de
Sala dils Sessões, 28 de maio~de 1986. --Alfredo Campos - Oetávi• Cardoso - Nivaldo Machado - J amil
22.100 ln 2 (víiite e dois mil e cem metros cíuádracfos),
Háddad.
conforme trãnscrição sob n"' 5.043, fls. 246 do Livro n'i' 3
O SR. PRESIDENTE (PassoS Pôrto)- Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a Mesa, requerimento (j_ue vã:i ser lido pelo Sr.
1'1-Secretário.

,
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-•.-L", datada de 15 de junho de 1945, do Ciirlório do Registro de Imóveis e Anexos daquela Comarca;_
IV- Destilaria DeSidratadora Gileno de Carli, locaHzada no MunicípiO e Comarca de PiraciCaba, Estado de
São Paulo~ compreendendo as cons_truções civis e íridustriais e o tefreno com·á're-a de 15.214 m1 (ciuínze mil, duzentos e quatorze metros quadrados), conforme transcrição sob o n"' 28.788, do Livro n'l' 3 ''V", datada de 28
de setembro de 1959, do }'l' Cartório do Registro de Imóveis daquela Comarca;
V - Te_!reno localizado no Parque Industrial de Ibu"ra, Município de Recife, Estado de Pernambuco, com
ârea de 15i.586,9206 mz (cento e cinqüent::i e cinco mil,
quinhentos- e oitenfa e seis metros qllâdrados e nove mil
duzentos e seis centímetros quadrados), bem como uma
faixa de terreno anexa, com ârea de 500m 2 (quinhentos
metros quadrados), ambos localizados frente à linha ferrea da Rede Ferroviária do Nordeste, antiga "Great
Western", com benfeitorias constituídas de prédios residencia.ís, giupo escolar e instalação de antiga fábrica de
amigo, Conformé ESCritUra Pública de Compra e Vend8.,
lavrada nas fls. 65 v. a~8 v. ·ao Livro n'i' 199, datada de 8
---de junho de 1954, do Cartóríõ do 6'1' Oficio de Notas da
Cidade de Recife e trariscríção sob o n'l' 6_7.795, fls. 233
v'l do Livro 3 ~'BY", datada de 25 de_agosto de 1961, do
I 'i' CartóriO do Registrá Gerar de Im-óveis daquele mu-nicípio;
VI - Prédio localizado à rua Leão Coroado n'l' 334,
Município e Comarca -de Nazaré da_ Mata, -Estado de
~emambuco, ocupand9 totalmente o terreno de área de
149,38 m 2 (cento e quarenta e nove metros quadrados e
trinta e oito decímetros quadrados), arrematados em
hasta pública dos bens penhorados da COoperativa Central de Bangaezeífos e Fornecedores de Cana de Pernambuco, conforme transcrição sob o n'l' 3.697, fls. 6 do Livro 3 "H", datada de 10 de novembro de 1956, do Registro de_ Lmóve~--~-~qu~_I~__ Comarca;
VII - Prédio situado na rua Alcêdo Marrocos, nt
412, é respectiVo terreno, localizã.dO ilo Município eCo-marca de Timbaúba, Estado de Pernambuco, construído
em ãrea de 600m 2 (seiscentos metros quadrados), conforme transcrição sob o n"' 4.585~ fls. -87 do Livro 3 "L",
datada de 28 de junho de 1958, do Registro Geral de
Imóveis daquela Comarcã.;
_ VIII- Prédio §ituadp na_rua Maués S/n"', e respectivo
terreno, loCalizado nã Município e Comarca de Vitória
de Santo Antão, Estado de Pernambuco, com 14m (quatorze metros) de frente e 24 (vinte e quatro) de fundos,
com todas as dependências e cómodos, conforme transCrição sob o n'l' 6.919, fls. 95-v. do livro 3 "Q" datada de
21 de setembro de 19-54, do Registro de Imóveis daquela
Comarca;
- IX- Gleba de Terra situada no Município de Cabedela, Estado da Varaíba, à margem da Rodovia João
Pessoa:-Cabedelo (Distrito Industrial B), com área total
de 1.033.692,35 m 2 (um milhão e trinta e três mil, seiscentos e noventa e dOis metros quadrados e trinta e cinco
deciillefioS quadrados), sendo 618.094,85 m 2 (seiscentos
_ e dezoito mil e novent~ e quatro metros quadrados e oitenta e cinco. decímetros quadrados) de terreno de mata e
415-.597,50 m 2 (quatrocentos e quinze mil, quinhentos e
noventa e sete metros quadrados e cinqílenta decímetros
quadrados) de terreno de marinha, bem como casas residencíais e arCabouço de destilaria, remanescente da "Usina Mandacaru", conforme transcríção sob o n'l' 308, fls.
120_do Livro 3'1' do Cartório do 2'1' Oficio do RegistrO de
Imõveis da Cidade de João Pessoa~
- X -:- -Piédio resídericiall9calizado na r~:~a Pedro Mon-:
teiro n"' 87, Municípío e C-omarca de Maceió, Estado de
Alagoas, com área útil de 236,92 m 2 (duzentos e trinta e
sei_~ metros quadrados e noventa e dois declmetros quadrados), em terreno com ârea total de 458,85 m1 (quatrocentos e cinqílenta e- oito metros quadrados e oitenta e
cinco decímetrOs quadrados), conlorme transcrição sob
o n9l.4,l4, fls. l97 /98 do LiYrP nQ 3 .. A", do Cartório do
Registro Geral de Imóveis e Hipotecas daquela Comar-

cakr-

Gleba de "Te!fa localizada no Município e Comarca de Cachoeira, EstadO da Bahia, com ârea áe·3.I58
(três mll cento e cinqaenta -e oito) tarefas de terras pró~
prias, ou- 1.375 ha (hum mil trezentos e setenta e cinco
hectares), denpminacla Fazenda .. Vitória do ParaguaçU", antiSo EngenhO ···Viiófia do-Paraguáçu" com as
terras do Engenho "Conceição", formando uma só pro--

,;,cl:
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priedade agrícola sob aquela denominação, -co'rti suaS
terras e henfeitorí~S_ existentes, confoCirie.ti'ail_scrição sob
o n"' 6.585, fls~95f96_do Livro n'i' 3 .. ~··,datada de 26 de
abril de 1954, do Registro de Imóveis daquela Comarca;

Parágrafo ).1nico. Fiça, facultado ao IAA ~plicar ~sa_ _
autorização à medida em que for julgada Oportuna

a --

alienação, levando em conta as condições partiCUlares de

cada um dos bens patrimoniaiS, -incluS1ve
desmembrando-os para alienação_ em- partes, quando
conveniente.
-- _-,
ArL 2<? A alienação obed_e._cerá, no que co-uber, às
normas do Titulo XII do DecretoRiei D"' 200, oezs de fe-vereiro de 1967.
Art. 39_ Os bens de que trata o ail. 19 desta lei serão
previamente avaliados por uma Comissão, nomeada
para esse fim, pelo Presidente do IAA, integrada por ele-mentos de reconhecida capacidade técnica e idoneidade
moral.
Art. 49 O Instituto do Açúcar e .~o Álcool -: IÀA,
será representado, nos atas das alienações autorizadas
por esta lei, por seu Presidente ou seU bastante Procura-

do~rt.

59_ Esta lei entra

e~ vigor Ú:~aÚt ~~ su~ pUbli-

cação.

Art. 69

Revogãm.:-s·e as

disposiçõ:e:~ ~m

CQntrãri?·.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôito) -·Item 2:

Discussão, ein turno único, dO Prõejto de Decreto Legislativo n9 20, de 1984 (n9 53/84, na Câmara
dos Deputados), que ãprova as. contas do Senhor
Presidente_ da Repúblíca, relativas ao. ex.ercicio financeiro de 1982, tendo
PARECER F;\VORÁVEL, sob no 275, de 1986,
d3 Conúss.ão
- de Finiinças.
Em discussão o projeto. (Pausa.) . _
-·
_
Não havendo quem queira discutí-lo, declaro-a encerrada ..
Em votação.
Os Srs. Senado(~ _que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto Vai à ComiSsão de Redação.

e o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 20, de 1984
(N9 53/84, na Câmara dos Deputados)
Aprova as Contas do Senhor Pr~idente da República, relativaS aO ·exercíCiõTIDiiüceiro de 1982.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São aprovadas as Contas prestada$ pelo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1982, coii.forme disposto nos arts. 44, incisó
VIII, e 81, inciso XX, da Constituição Feperal, com ressalvas aos valores lançados à Conta "Divi::rSõs Responsãveis", pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal
de Contas da Uni_~o. ~
.
o-.
.
Art. 29 O Tribnal de Có11las da Unilo tornará as
providências cabíveis paia -ã aplicação das sanções decorrentes das ressalvas a que se refere o artigo anterior.
Art. 39 Este .decreto legislativo entra em vigOr ria
data de sua publicação, revogadas as disposiç~es .em
contrárío.

Não havendo quem queirã discutí-lo, d~clarô-a enc~r
rada.
..
Em votação.
Os Srs. senadores que o aprovam permaneçam sentados, (Pausa.)
. ..
. . _ .
AProvado.
q projeto vai à Çomis~.ão de__Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 95, de 1986-Df
Autoriza o Distrito Federal a abrir crédito especial
de Cz$ 35.291.000,00 e altera o orçamento para o
_exercício de _1986.

O Senado Federal decreta:
Art. 1"' Fica o G-overnador do Distrito Federal auto·riza-do a abrir ao orçamento aprovado pela Lei n9 7.426,
de 17 de dezembro _dt;;:_1985, o crédito especial de Cz$
35.29LOOO,OO (trinta e_J:in_co mírhõ!!S, duzentos e noventa
e um.mil cruzados), à unidade orçamentária 20:001 -Secreia-ria de Serviços Públicos, obedecida a segUi!1te classificação: ..
16.91,5712.932- Subsídio ao Tra,nsporte Co1etivo do
Distrito Federal
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.1.0- Transferências Intragovernamentais
3.2.1.2-- Subvt:_nções Econômfcas
02 ~-=-Outras D_espesas Correntes
':. -Art. 2?. Fica excluída do Orçamento do Distrito Fe·
dera! para o CxerCicio 'de '!986 a receita proveniente da
Cot<~-'Parte da Taxa RodÇJviária única, Códigos
1721.01.20 c 242.01.20, no total de Cz$ 8.896JOQ,OO (oi·
to milhões, oitocento-s e noventa e seis rilíl e trezentos
.cru_zàdo_s).,_
.. .
.
_ . __ _ __ .
Parágrafo ún-iCo. Os projetOs e ãtividades ·e ·os respectivos Clementes de despesa, finandãdos com recursos
da Co.~Je da Taxa Rodovi!ria Üriica,_, passarão a ser
finanCiados com recursos ordinários do Distrito Federal.
ArL J~> Os recursos necessários à execuç~o desta lei
decorrerão de acréscimo na Receita do Distrito Fed..eral .
proveniente da Receita do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores, instituído pela Lei n9 7.431, de
17 de dezembro de 1985.
-Art. 4~' O Orçamento do Distrito.Fedecal para o
exercício de 1986, composto pelas Receitas e Despesas
Qo_Teso.uro, _dos Órgãos da Admínistração Indireta e das
Fundações, passa_ de Cz$ 5.002.048.313,00 (cinco bilhões, doi§. _milhões, quarenta e oito mil, trezentos e treze
cruzados), para CzS 5.037.339.313,00 (cinco-- bilhões,
trinta e sete milhões, trez_entos e trinfa e_ nove IDU e tre~
tentos e trez.e cruzado.s)_.
. -·
Art. 51' Esta lei entra_em vigor na data de sua publicação.

O SR.. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de 1986 {apresentado pela Comissão do
Distrito FeP,eral como conclusão de seu Parecer n9
272, de 1986), que aprova as contas do Governo do
Distrito Feçieral, relativas ao exeicfciO financiiro de
1984, tendo
PARECERES, _sob n9s 273 e 274, de 1986, das
- Comissões:
__;. de Constituição e Justiça, pela constitucio"nali~
dade e juridicidade; e _
-de Finanças, favorável.

O SR. PRESIDENTE _(Passos Pôrto) -Item 3:
Discussão, em turno único, do PrOjeto de Lei do
Senado n9 95, de 1986~DF, que autoriza o Disti'jto·
Fe,deral a abrir crédito especial de_ Cz$
35.291~000,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e noventa e um mil cruzados) e altera o o_rçamento para
o exercício de 1986, tendo
: -· - _
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 394, de 1986,
da Comissão - __ ·--- __
- - do Distrito Federal.
Em discussão o projeto'. (Pausa.)

.

·E~- d.isc~ssão o-ProJeto:- (Pau~a.)
. Não havendo quem queira discuti:. lo, declaro-a encer-rada.
Em votação.
__
Os."Sr.s. Sena<;lores que ·o aprovam permaneÇam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
. _"' . . _ _ __
O projeto vai à Ccinlissão de Redação..
~ _~ o seguinte o .projeto ap_rova~o
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 25, de 1986
Aprova as contas do Governo do Distrito Federal,
---relativas ao exercício financeiro de 1984.

O Senãdo Federal resolve:
.
A(tigo úll.icO: São aprovadas as contas do GovernO
do DtStrito Federal, relativas ao exercício financeiro de
1984, e de -acordo com o. pafecer prévio do Tribunal de
Contas_ do Distrito FeP,eral, aprovado em sessão especial
realiza'da em 19 de junho de 1985.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa~se,
agora, à apreciação do requerimento lido no expediente,
-ae-autoria dó.Senador Moacyr Duarte e outros Senhores
Senadores, solicitando a realização, em data a ser oportunamente marcada, de uma sessão especial destinada a
reverenciar a memória d_o Senador Aderbal J urema.
Votação do requerimento.
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. {Pausa.)
Aprovado.
Serâ cumprida a deliberação do plenãrio.

_b ._.SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requeriinento nl' 108, de urgCn~
cia, lido no expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
n'

4/86.

Em votação o requerimento.
- Os..Srs. Senadores. que o aprovam, queiram permanecer. sen.tados. (Paus~.)
Aprovado.
aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
'
DísCussão, erri turno único, do Projeto de Lei da Câ:.
mara_~9 4/86, que dispõe sobre a tran,smissão do. programa oficial referido na alínea e do art. 38, da Lei n9 4.117,
de 2-7 de agosto de 1962, Código B.rasileiro de Telecomunicações, dependendo d_o parecer da Comissão de Cons-tituição e Justiça. Con_cedo a palavra ao nobre Senador
Odacir Soares, para proferir o parecer da referida Comissão. -O SR, ODACIR SOARES (PFL- RO. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De autoria da Mesa da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei em exame objetiva liberar, em carãter excepcional e transi_tório, as emissoras de radiofusãO da obrigatoriedade de transmitir o Programa a "Voz do Brasil"
no período compreendido entre 2 e 30 de junho próximo
vindouro, -quando se realiza, no México, o C:impOOnatõ
Mundial de Fu,tebol.
A ril.atéria vem ao enCOntro dos desejos do povo brasileiro, tOdo ele voltado, naquele período, para as disputas
futebuUsticas- -que· se-travarão- nos eãmpos mexicanos-,
onde o Brasil espera voltar a repetir os feitOS&loriosos de
1958, 1962 e 1970.
A alteração do programa oficial de informações
afigüra-se medida de interesse nacional e não encontra óbice de natureza legal e constitucional.
.
EvidenclandQ-Se constitucional, jurídico e atendenàQ
às exigênciaS da técnica legislativa, opinamos no sentido
da aprovação do Projeto de Lei""' 4, de 1986 (n9 7.157,
de 1986, na Câmara do.s Deputados).
:);: o parecer.

O SR. PREsiDENTE (Passos Pôrto)- Discussão do
projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palRVrã, encerro a discus~
são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como se encontram._ (Pausa.) --·
Aprovado .
Aprovado, a matéria vai à sanção....
O Sr. João Lobo- Peço

v~~ificação;"Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Solicitada a_
verificaç_ão, ná forma do Regimento, terfamos que sus-pender a sess_ão por fO minutos. Mas, como há possibili·
dade de haver número mesmo nesses·lO minutos regi mentais, a matéria deixa de ser aprovada e constará na
Ordem do Pi.a da sessão ordinária- de amanhã.
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O sn.. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - C.oncedq
palavra à nobre Senadora Eunice Michilles.

a..

A SRA. EUNICE MICHILLES-(PDS - ôM. Pconuncia o seguinte discurso.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como é-do conhecimi::nto dos Senhores, recebemos recentemente nesta Casa a _visita de 450 (quatrocentos e
cinqUenta) menores, oriund_os de_div_~s_os Estados da Fe~
deração, integrantes do Moviment9 Alternativas Comunitárias de Atendimento a Meninos e Meninas. da Rua.
Ouvimos relatos e questionamentos dos mais profundos, as cobranças, as mais tocantes~
, ""'""
Nesse_ cantata, embora fugidio, esse desassistido ser
humano troux.e-.nos a imagem dura da sua vida amarga,
da luta por ele travada pela simples sobrevivência.
A Nação, é certo, estã abraçando novos e alentadores
rumos.. _O Governo instituiU~ entre outros, o plano do
cruzado._ O homem jogou por terra a _desesperança e
prosseguimos confiantes em dias melhores.
É pois, tempo de mudanças, e nessa bu.sca responsãvel
de soluções, nós, os brasileiros, temos_ o__-dever de encararmos, verdadeiramente, o problema d_o me_n_or carente
no País, não apenas como prioridade nacional, mas
como um problema afeto a cada um, a cada cidadão.
Um Estado nã_o se faz "soberano" composto por minorias privilegiadas e maiorias desassistidas. O País progressista estã diretamente ligado ao bem-estar geral de
sua gente, à igualdade de chanes, à eqüidade por excelência.
____ _
A nossa população é cã-mpoSta--em Sua maior parte
por crianças e jOvens e é lamentável que nos mostrem as
estatísticas que- esseS, representam, em massa, os chamados "meninos e meninas da rua"._ São inteligentes,
vibrantes; buscam, porém, no grande vazio de um futuro
promissor, respostas par-a a realidade que lhes sobrevem:
Por que o aband_on_o, o difícil acesso às escolas? Por que
a fome e a inexistência -de chances iguais, quando todos
esses fatores dizem respeito aos djreitos universais do lto:mem?
Conelamo a todos para que envoltos no novo clima nacional em que estamos, criemos mais um plano, o da
grande cruzada em prol do menor carente brasileiro, que
será o homem de amanhã. Ele será, sem dúvida, o espelho da nossa ação_ ou omissão. Conclamo, em suma, que
o tiremõs da rua o ingressemos nas veredas da educação
__
e da justiçã soCial.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a -SegUinte -

ORDÉM DO DIA
PROJETO DE LEI DO ·sENADO.
N• 97, DE 1986
(Em Regime de Urgência- Art. 371, B,
do_ Regifif~nto Interno)

10

VotaÇão, em turno único, do Pi'Ojeto de Lei da Cânúiran~> Çi_?, ç!.c 19_81 (n9 816(79, na Casa dC origCm}; que dâ
rióva redação ·ao art. 110 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de-1966.:..... Côdigo Nãcional de Trânsito, determinando o pagªmento, pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob n9s 83 e 84, de 1984, dãS--Comissões: _
- :. .:.:ae Trãri.Sportes-;--comunicaçõeS e Obras PúblicãS, favOrável; e
..::-.de Fina.nç-ps, fav_orável, com voto vencido dos SenadoreS Passos Pôrto e José Lins.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n9 71, de 1981 (n9 81/79, na Casa de origem), que modifica a redação do caput do artL 79 da Lei n9 4.3.&0, de 21
de agosto de 1964, que institui o sisterria -financeiro para
aquisição de casa própria, tendo
PARECERES, sob n"'s 1.055 e 1.056, de 1983, das ComissõeS_:_ _
-de Economia, favorável; e
~de Finanças, favorável, com Emenda que apresenta
de n9 1-CF:
5
Votação, em turno único, do Projetp de Lei_~a Câma- _
ra n"' 85, de_l98l (n_t 3.652/80, na Casa_ de origem), que
altera dispositivos da Lei n9 6.537, di 19 de junho de
1978, dispondo sobre os Conselhos Federal e Regionais
de Econorriia, tendo
-PARECERES, sob n9s 72 _e_ 73, de 1983, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável; e
-de Constituição e Justiça, (exame solicitado em Plenário) pela cons_titucionalidade e juridicidade.__

2.

·ao

de

11

Votação, em turno único, do Requerimento n9 95, de
1986. de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do art. 279, II, C, 4, combinado com o art.
195, I, do ReÉÍmento Interno, a inclusão, em ordem do
Dia, do Projeto de Resolução nt 16, de 1985, de sua autoria e de outros Senhol"es Senadores, que concede aos
ex-Senaaores -da República o direito de utilizaçãO dos
serviços técnicos-asSistencíaís do- Senado Federal que
discrimina, e dá outras providências.
I2
VotãÇão, em priffieiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 4, de_ 1984, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que introduz a!teraçõe:s n_o art. 17 da Lei nt 5.107,
de 13 de s.etembro de 1966, para dispor sobre indenização d.Ós. (!_posentadÕs~espontaneamente e que contavam-mais de dez anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro de 1966, _tendo
PARECERES, sob n9s 584 e 585, de 1985, das Comissões:
-de' Co_nstitui_ção e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicídade e, no mérito favorável; e
-de Legislação Social, favorável.

I3
Votáç_ão, em p"rimeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n9 H3, de 1985, deautoria do Senador Jorge Kalumc;:, que revoga disposição do Decreto-Lei n9l,910, de29
de dezembro de 1981, tendo _
PARECERES, sob n9s 279 a 281, de 1986, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito favorável; e
-de Legislação Social e de Finanças, favoráveis.

-~Votação,

em turno único, do Projeto de Lei da Cánlafã. n9 196, de 19~4 (n9 2.73ó/83, n.a Casa de origem),_ que
dispõe sobre a alienação de imóveis pertencentes aos municípios e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s 1.215 e 1.216,
-de 1985, -das Comissões:
-- - =--:-.:.:.:. de Constituição e Justiça; e
.....; de Municípios.

9

Votação-, eril turno -tlnico,
Projeto
Lei da Câmara n9 4, d~ 1986 (n9 7.l5_í'f86; na Casa d~ origem), qUe
dispõe sobre a transmissão do prOS:I-ama -olicial referidona alínea e do art. 38 da Lei 09 4.117, de 27 de 3.gosto de
1962- Códi~o Brasileiro de Telecomunicações, tendo
PARECER ORAL, (ayorável, proferido eni Plenário
da Comissà_o:
-de Constituição e Justiça.

_Votação, em turno único, do Requerimerito n9 92, de
1986, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, através do Ministério da Indústria e do Comêrcio,
informações à Superintendência de Seguros PrivadosSUSEP, acerca da interrupção havida nas atividades de
' empresas de previdência privada e conseqUentes providências porventura tomadas visando à defesa dos associados dessas- entidades .

6

----~----=:;--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 4, DE lg8ó(Em Regime de Urgência- Art. 371, B,
do Regimento Interno)

REQUERIMENTO N• 92, DE 1986
(Artigo 239, Inciso VI, do Regimento Interno)

Votação, em turno_ ú_ni~o, do Projeto de:L~j da Câitiara n9 l04, de 1"979 (n9 3".923/77, na CasB._de origem), -que
especifica -condições para inscrição e registro de_embarcações, tendo
_ _
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 175, de 1981, da
Comissão:
...:... de TransporteS, Comunicações e Obras Públicas.

Votação, em primeirO-fUfriO;UOPfõjeto ôeTCí do SeVotaÇão, em turno útlico, do Projeto de Lei da Câma-nado n9 97, de 1986, de autoria do Senador Murilo Badara nt 187, de 1985 (n9 4.967/85, na Casa de origem),"de
ró, que estabelece nomras para a propaganda eleitoral
iniCiativa c!o $@hor Presidente da República, que fixa
nas eleições de I 986 e i:iá oUtras providências, tendo
PARECERES ORAIS, proferido em Plenário, da Co- -= _ valores de retríbuição da CategOria Fundonã.l de BiOmémissão:
'
-- - dica e_ _d_ã _outJ::as pro~i_dências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 200 é 201, de
-de Co_n~tituição e Justiça -J<?_pronunciai_Dento: pela
1986, das ComiSsões:
- -_ :- -~
constitucioi:ialidade e juridicidade do ProjetO; 29 pronun~
~de Serviço Público Chi!; e
ciamento: favorável às Emendas de Plenárío'de 0.9s-l
;.;;.;-de Finanças.
(Substitutivo) e 3, e contrário às de n9s 2 e 4 a lef.
~

15~5

- 'Votação, em turno únic_o, do Projeto de Resolução n9
169, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finâhças
como CQ_r;~clusão de s_eu Parecer n9 I.l47, de 198_5), que
autoriza o Governo do Estado do Acre a realizar opera:çãó 4e emprêstimo externo, no valor de US$
20,000,000.00 (vinte milhões sie dólares norteamericanos) destinada a carrear reêursos para o programa ·rodoviário daquele Estado, tendo
PARECE_R, sob nQ 1.148, de 1985, d_a Comissão:
- -de Cons~ituição e Justiça, pela constitucionalidade e
-_.:juridicidad~ ~_om _yoto~vencido do Senador Helvídio Nu~
nes.

14

Votação, em primeiiõ turno; do Projeto de Lei do Senado nt 46, de 1985, de autoriã dõ Senador Nelson Car-neiro, que~"inftOdtiz mOdTficiÇõeS no Código Penal, Com
vistas a ampliar a imunidade penal do advogado no
exercício de sua atiViâade postuiatória judicial, tendo
PARECER, sob n9 206, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridiciCfaOe e,- i10 mérito fãvorável.
15

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 151, DE 1985
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do
art. 195, I, do Regimento Interno)
Votação, em· primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9J51, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe _sobre a edição de decretos secretos, e
dá outras providências, tendo
PARECERES, Sob ·n9-373, de 1986, e oral, proferido
em Plenário, das Comissões:
"
__:-de Constituiç:ào e Justiça, favorável, nos _termos de
substitutivo que oferece; e
- de Segurança Nacional, contrário ao Projeto e_ ao
Substitutivo.
16

Votação, e_m primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n9 242, de 1984, de autoria_ do Senador João Lobo,
que dá nova redação ao art. 7'1, da Lei nt 5.692, de II de
_agosto de 19_71, _que "fixa as ?iretrizes e bases para o ensino de 19 -e 2"'~Graus", tendo

1586
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campo âe Merlin, de que este é um dos maiores campos
-.do mundo, bem superiOr ao maior atê agora encontrado.
Do Mai do 'Norte, e que revo.Iucionou completamente, à
---época, a coitCepção-Oa eXistência de ouro-negro naquela
·regi~o._
_,. -·
~
--"- __ ,__
-

ilusão de que a baixa do preço do petróleo não é apenas
c_onjuntural e sim uma tendência de muitos anos. CumP.rimenle: V. Ex•. porque é neces_sário que homens como
V._ Ex•, que estão &:emp_re acompanhando o ~esenvol~!
ffiento riãdon-al, possam p~oferir pro!lunciamentos alertandõ Sob~re- o rísco de uma política impensada.

PARECERES, sob n9s 872 e 873, de 1985, das Comis,
-de Constitui~;;ão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável, com Emenda- que
apresenta de n9 1-CEC.- -- " ..- ~
- ~
sões~

Sr~- Presidente, numa hora ·de mudança de direção da
PETROBRÁS, numa hora de mudança de Diretof de
Exploração, também daquela estatal, face a uma notícia
Discussão; em turno 6riíc0,-do Projeto de Lei da Câ- dessa, achamo-nos na obrigação de trazê-la à CasãPara
mara n9l97, de 1984 (n'i'~53/83, na Casa de origem}, que
que-pelo menos conste dos Anais este fato tão au~picioso
institUi o Programa:NaciOiláfijo Mítfio-:- PROMILHO,
e tão fundal}lental para o futuro procedimento naquela
e determina outras providências, tendo
fenda da auto-suficiência de petróleo. Somos daqueles,
PARECERES, s-oõ n"'s 747 e 748, de 1985, das Comis:.
. --Sr. Presidente e Srs. Senadores, que achamos bobagens,
sões:
_,
- ·· - ··- _,_..,...
mas bob~gens, para não diiOrmos um termo m~_íS forte,__
-de Agricultura, favorável; e
a: -afirmatiVa deSses suposto-s téCnicOs de meia tigela de
-de Economia, favorãvel, com Emendas que apresenque a decida, a queda, o despencar do preço internaciota de n"'s 1 e 2-CE.
__
---.-- nai do petróleo deveria no.s fazer pensar uin poucO so_bre
(Dependendo da votação do Requeri,ment_o n9 93_! de
os grandes investimentos a serem efetuados nas águas
1986, de autoria do Senador João Lobo, de adiamento
~--profundas, para que se torne realidade aquilo que a pesda discussão para o dia 12 de junho p~_óximo):
·· -·
quisa já deu e que a exploração está a exigir.
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O Sr. Cesar Cais- Permite V. Ex• um aparte?

Discussão, em turno úiiico, do Projeto de_ Resolução
n"' 12, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 191, de 1986), que autoriza o Governo--do Estado do Ceará contratar operação de crédito no valor de Cz$ 5.405.727,26 (ciilcO milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e sete
cruzados e vinte e seis centavos), tendo
PARECER, s_ob n"' 192, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

=
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 13, de 1986 (apresentado pela ComiSSão de Fír;tanças
como conclusão de seu Parecer n'~ 193, de 1986), Com
voto vencido, em separado, do Senad~r Helvfdio Nunes), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a realiz~r operação de empréstimo externo, no valor de US.S
40,000,000.00 (quãrenta milhões de dólares norteamericanos) destinada ao programa de financiamento da
dívida externa daquele Governo junto aO Banco do Es_ta-do do Ceará_S.A., tendo
PARECER, sob n"' 194, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridiCidade, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está enCerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos. )

DISCURSO PRONUNCIADO PELO- SJI.:
VIRG!LIO TAVORA NA SESSÃO DE 2Z-5-86-E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO t!O ÔRADOR,
SERIA P_UBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para

uma

breve comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois assuntos nos trazem a esta tribuna. O primeiro
deles, já com tanta inteligência, com tanto sentimento,
percutido pelo emiriente Senador Jamil Haddad: o faleci:--_
menta desse jovem que, repetirilos Õ:ós, deve se~ le.mbrado como um paradigma para a política cearênSe, para todos aqueles que entram nessa díficil área, como um
exemplo, um exemplo de dignidade, um exemplo de firmeza nas suas C"Qnvicções, uin exemplo de altivez de
· grandeza quando na adversidade. Permitimo-nos fazer
nossas todas as palavras pronunciadas pelo eminente representante do Estado do Rio deJaneir,o.
=_
__ ~
O segundo, Sr. Presidente, é chamar a atenção da Casa
para um fato, singular. Passa t~o despe!Cebida, àsv~,
na vida pública nossa-:- matêria de importância transcendental para o futuro db País, que nós_até ~os admiramos.
E, Sr. Presidente, em lugar de ter aqui a ressonância a
que fazia jus, lemos apenas no jornal O Globo, como
uma declaração entusíástica de um dos diretor~~- da PETROBRÃS, acontecilnento que realmente jâ dá aO Brasil fundamentos para pensar que aquela idêia tão perseguida, pelo Governo passado, e que teve por Coincidê~
cia em nosso colega, o ex-Ministro César Cais, um dos
seus mais ardentes defensores, está a caminho de se concretizar: é jUstamente a:- coO.statação pelo RJS~344, do

~

.O SR. VlRGILIO TÁVORA - Um momento, daremos com todo prazer, eminente Senador Cesar Cais, justamente porque V. Ext- foi l:!m dos maiores incentivadores para que a PETROBRAS tomasse a peito a mística
dessa auto-suficiência a curto prazo.
Mas, Sr. Presidente, queria lembrar que esse poço tem
uma lâmina d'água acima de 800 metros. IstO siSriifica
que precisa a PETROBRÂS- es-te é o fulcro das nossas
considerações - de recursos e mais recursos para desenV'?.lver uma tc;:_cnologia que, essa sim, é de ponta no mundO, já que nós bem adiantados estamos,_ talvez mais do
que ·qualquer- outra nã.ção, qUantO à exploração em águas profundas. Mas esta exploração será em águas duas
vezes mais profundas que as atualmente em atividade. E,
quando s_e fala, para desespero daqueles que pensam no
Brasil maior, que é preciso comedimento nos gastos, nos
investimentos para a exploração, para a pesquisa deste
verdadeiro manancial que temos, quando vemos a toda
hora esses xeques que viveram à tiipa-forrã. anunciar-que
mais dias menos dias vão aumentar de novo o preço do
petróleo, isso _se nos _afigura uma- verdadeira loUcura.
Que peto mellos algu~a autoridade responsável1:_1este
País não deixe algum dos seus auxiliares dizer tal sandice. Com prazer ouvimos o aparte do eminente Senador
Cesar Cãls.
·

O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Virgílio Távora,
cumprimento V. Ex~ por trazer a esta Casa nªo só a notícia de um campo gigante, que a PETROBRAS ~caba de
comprovai-, mas tambêni. sOOre a ãnálise que faz daqueles apressados ec_onomistas e, eu diria até ..econornetristas" Que estão pensando só no _hoje e não no amanhã, e
que aCham que em função de uma conjuntural baixa dos
preços-do petróleo poder-se-ia aba_ndonar inv_estimentos
em áreas consideradas de tecnologia de vanguarda,
, como_ é a prospecção, em Campos, de águas Profuitdas.
Na realidade, ainda hoje, lendo os jornais daqui de
Brasilia, mais pi"ecisamerite o t_Orreio Braziliense, li um
comentário do _Ministro Ahmed- Zaki Yamani, da Arábia Saudita, que é Ministro do Petróleo há 10 anos,_se:m
pertencer à família real, porque realmente S. Ex• ê com_peiente._ Conheci o Ministro Ahm~d ZakCYru!tani quan-__
do não só fui visitar a Arábia Saudita, em Riad, como
também, quando S. Ex~ esteve aqul no Brasil. S. Ext- é
um homem profundamente informadu, como não_ poderia deiX:ãr de ser, e tem quase uma consulto ria internacional de análises de vários eventos no campo da energia e,
em paiticular, no campo da petróleo. S, Ex•, hoje, nas
suas declarações, lnostrava aquilo que exatamente V.
Ex• quer evitar que aconteça no Biisil, que a tendência
de alta de preço do petról~o ......... em função d_a nova alta
que virá por aí :._ é em fuilção do cresCíménto de consumo. que até enche o próprio Mirtistro Yaniani de perplexidade. Voltou o coiisumo de petr6leo a ser praticamente
fora das taxas normais, o que significa esbanjamento. E
o Brasil, também, estâ voltando a ess~ taxa de crescimen~_
to de Co-itsllmo de petróelo. E, tan).bêni, segundo diz S.
Ext-, o abandono de alguns países produtores de petróleo
em càmpos tidos agora como n'ão ecOnómicos, em
função da prospecção em águas profU_ndas. Então", V. _
Ext- está exatamente dentro do diagnóstico que faz o Ministro Yamani, querendo evitar que o Brasil entre nessa

-O

SR. VIR_GILrO TÁVORA -

Agradecemos a V.

Ex•, em~nente Senador César Cais, o aparte. Aparte
dado com tan~a mais_autoridade, quanto V. Ex• conio
Ministro de Minas e Energia foi aho até de zombarias,
quando estabelecia metas a serem atingidas e qtie hoje já
praticamente ultrapassadas pela PETROBRÁS quanto à
prosJ.ução de petróleo. E estabelecia, também, aqu~las di-_
. retrlzes fundamentais-- para nossa sonhada autosufiCiência.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dirão_ os sc:;nhores
que justame~te o que aqui estamos proclamando é fruto
apenas de um sentimento de um Líder da Oposição-, qUC:
J!empre achO! motivos para criticar algo. Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixa-nos absolutamente apreen·
sivos essa somatória de notícias- deixa-nos, e como noS
deixa! de que juStamente recursos da PETROBRÁS sejam desviados para, num j~go muito conhecido de economistas, Penalizar quem está com lucro e subsidiar
quem estâ no prejuízo.
- -0 Sr. Jorge Kalume- Permíte V. Ex• um aparte?

O SR:-VIRGILIO TÁVORA- Um insta,nte, nobre
Senador. Já conce(ieremos o aparte a V_, Ex• Pe-rmitanos, apenas, concluir o nosso raciocínio.
S o apelo que aqui faze"rrios, um apelo dC brasileiro ao
Presidente da República: que todo esse manejo dos seus
magos dª_econgrnia tenha um limite, o limite da n-ecessidade de não parar a pesquisa dessa tecnologia de ponta
que, justamente, é a perfuração e a exploração de petróleo em âguas profundas acima de 400 -metros, e, aô
mesmo tempo, a continuação do esforço que está fazendo a PETROBRÁS, na n:ülnutenção do mesmo ritmo
para a obtenção em âguas com menos de 400 metros e
que está a exígir iitVersões consideráveis. Este é o apelo
não do Líder da Oposição, mas um apelo de brasileiro.
O Sr. Ci~ Sam~aio -_ Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGlUO TÁVORA- Pois não. OuViremos,
com prazer, o aparte de V. Ex• após o do nobre Senador
Jorge Kalume. Permita-nos apenas concluir noss_o raciocínio.
Mas - continuando - é o apelo que todo brasileiro
que pensa no futuro desia terra, que não é louco, faz a
Sua .ExCelência, o Senhor Presidente da República.
Ouviremos com prazer, o aparte-do eminente Senador
Jorge Kalume e, em seguida, o aparte do eminente Senador por Pernambuco, Cid Sampaio.
O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Virgílio Távora, V. Ex~ está dando uma notícia alvissareira para esta
Casa- e, por que não dizer, para o Brasil, e notícia dessa
naturezª ·deve ser difundida por todos os meios, para que
nós, brasileiros, estejamos sempre animados. O Bra_sil é
um País privilegiado e, por que não dliel- sem receios que
é um dos mais prívilegíados do mundo. Nas horas mais
difíceis sempre ap_arece uma Serra Pelada ou mais petróleo na orla mafítinia, como V. Ex• vem de anunciar
nesta CaSa, através do Poço de Merlin, que vai contfibuir Para tríplicai a prOdução de petróleo brasileiro. E,
nesta oportunidade, não posso deixar de salientar o trabalho hercúleo do nobre colega César Cais, que foi Minístro das Minas e Energia_~··

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Por n6s bem realçado_, aliâs "já.
O Sr. Jorge Kalume- Exatamente, Estou endossando
as palavras de V. Ex• E que, no seu período de Ministério, conseguiu elevar em mais de 100% a produção de
petróleo brasileiro fazendo com que o Brasil se tornasse
menos. dependçnt~ e, através do plano deixado naquele
Ministério;·e qUe graças ao bom senso; está sendo levado
a efeito: os fru_tos estão vindo nos dias atuaiS. Portanto, aV. Ex~ as minlias congratulações e as minhas congratulações ao. povo brasileiro por esta notícia que nos enche
de orgulho.

O SR. VIIiGILIO TÁVORA -Eminente Senador
Jorge Kalume,o aparte de V. Ex• apenas reforça as pala-
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quase as _nossas reservas, porque 'enquanto em todo
mundo a extração de petróleo limita-s_e a 10 anos das re_ _se"TVas; ê{ué possam servir âo País, portanto, possibilitan~~
.
-do ã utilização das reservas eXistentes durante um-período mais longo, no Brasil, essa utilização passou a ser
O Sr. Cid Sampaio- Nobre Senador VirgíliO Távora,
muito maior. No Brasil, estávamos com uma média de
quero feHcit:u V. Ex• porque as suas _observações nesta
menos de 7 ano~, portan~o, estávamOs esgo(árido, expo·
Casa, os seus pronunciamentos sempre versam e analitiando um pouco as nossas reservas. Na hora em que dissam problemas do mais alto interess.e nacional. Não me
pom-os de energia de _outras_ fontes alternativas,_ na hora
recordo _de intervenção de V. Ex" que tenha procurado
em que o petróleo importado baixa de preços, é justo que
converter um assunto desse interesse em mero assunto
recursos possam ser desviados da PETROBRÁS pãra
político da conveniêllcia-de Partido -de 0-posíÇãO.-Quero
socorrer áreas carentes, estruturar no Brasil um processo
concordar e-, em parte, discordar de V. Ex• O Brasil, nes-~ de produção modernizado em termos de permitir aosta hora, não pode nem deve interromper o processo de
brasileiros um nível de vida condigno com o que têm
aprofundamento em pesquísa tecllológiCa, os proceSsos
hoje os povos desenvolvidos. Portanto, concordo com V.
para captação-de petróleo em águas profundas e também
Ex•, quando V. Ex• afirma que nós não deveri:tOS retiraraperfeiçoar talvez um pouco mais os prácesSõs nas pro· da PETROBRÁS aquela receita que nos dão condições
fundidades média, o que nós já 'estamos explorando,
df; continuar a pesquisar a tecnologia de ponta, que é a
quase que rotineiramente. Todavia:; nobre Senador, o
exploração- de petróleo em águas profundas. Não deve..
seu pronunciamento prende·se às novas posições do Go·
mos, também, abandonar as reservas. Diminuir a explovemo com relação a determinadas taxações sobre a imração justifica~Se se nós pudermos utilizar menor volume
portação do petróleo que a PETROBRÃS agora fndusde petrôleo, utilizando _o importa.do se o nosso sai mais
trializa.
~aro_ do qu_e o importado. Cõncordo inteiráiilente com
V. Ex•, quârido diz que essa que_d~ do preço do petróleÕ
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Emínente' Senad_Or
é emiilentêm.ente episódica. Evidentemente, isso se prenCid Sampaio, perdão, V. Ex• então riõs eiltendeu. Nós fide aos processos de especulação que prevalecem no merxamos um lirriite, pedimos que S.- Ex• não o dc:iX:isse ulcado mundial, seja qual for o produto, porque o petróleo
trapassar diante das necessidades que tínhamos da aquivai Voltar aQS trinta dólares e talvez chegue aos tais sessição desta tecnologia de ponta única no mundo, ser alsenta, cem dólares, que eram previsíveis ení. Quase toda a
cançada pela PETROBRÁS, e a continuaçãO daqUilo
_hum_an!d?de, há c!_ez anos, quando come_ço-u a cr_ise._ P:ara
que V. Ex• aqui há po_uco se referiu, ou seja continuar ·a
o fim deste século, talvez ele ãté os aiinjá, desde -que-ínte-exploração em águas profuridas até 400 m; o que sobras·- resse-ao equacionamento econômico daS graiidf:s potên:.
se, sobre ele o Governo se-pronun:ciasse. Qliã.nto a'estecias=-Portan:to, feliciTo V. ~~ e, em grande parte, estou
último tópico nós rião foinOs ·contra - dissemos clara~de acordQ com as observações que V. Ex•_submete à conmente.
sideração do Senado. Muito obrigado a V. Ex•
Agora, o que nós somos c_ontra, é preciso explicar a V.
Ex•, é que- Se]a-íeitO, coino todos os jornais de vez em
.O SQ,_ VUllilLIO TÁ VORÃ --Eminente Senador, a
quando anunciam e recuam logo depois, como V. Ex• esquerri me-liga tantos laças de amizade, porque não dizer
tá vendo, e não queremos levar o assunto como discurso
de admiração, decCampanhas passadas, de lutas, que já se
de oposição, já que é algo fundamental para o desenvolperdem no tempo- não somos assim tão Velhos, mas já
vimentO do Pafs e não-pode se projetar- comci-apenits uth
se perdem no tempo. Alguns dos Senadores aqui não titema de debate entre o Goyerno e oposição, o q1.1e sOmos
nham nem entrado para a polftica quando nós já__govercontra, o que não queremos -é que, à custa de uma ilusão
nãvamQs Est;tdo_s juntos.
momentânea, de uma baixa que jâ che2;o"U aOs 10 dólaGostaria, emine-nte ·senador, de dizer que as palavrãs
res, e agora já está vol~ando aos 17 dôl_ar~_por barril de
de V. Ex• em parte, são ditadas justamente por essa amf:.petróleo, nós _des'liamos aqueles recursos necessaiioS
zade, e as discordâncias por aquilo que há de bonito, de
para alcançar esse desiderato.
bom, na democracia, que_é a troca de idéias, o eri:tbate
Daí p<lr<;~- diante, o_ Gõverno- apreserita seU plan~ -e_ o
jUstamente das teses.
discutiremos politicamente. Mas achamos que ãtê -estã-Mas, permitimo-nos, então, na síntese que temos que
parte não deve ser colocada a discussão em termos políti~
fazer, porque adiantada já vai a hora, de dizer a V. Ex•,
cos: esse minumum minimorum é o que todo brasileiro desem ironia, sem falta 9~ nenhum respeito,_ qu_e palavras
seja que seja atingido. Era isto a exPOf,lalvez - ~ nos
_semelhantes ouvimos nesta Casa de Ernesto Geisel, Prepenitenciamos - pOr iião termos sidO bem entendidos
sid.ente da . PETRO.SRÃS, .quando interrogado pelo por V. Ex~
---grande Senador José Ermírio de Morais, àquela época
justifica_ndo com outras palavras, não com o brilho de V.
O Sr. _Cid Sampalõ --Nobfe Senador VirgíliO Távora,
Ex• ...
queria esclarecer meu ponto de vista ~m relação às teses
que defende V. Ex' Não resta dúvida de que o petróleo
O-Sr. Cid- Sampaio- Obrigado a- V. Ex•
tende a se tornar um produto escasso. Por outro lado,
O SR. VÍRGILIO TÁVORA - ... o porquê a PEpelo processo de _industií.ilíz"ã.Ção -atraves de cra{rueaTROBRÁS - naqueles anos de 71, de 72, não nos
mento e síntese, inclusive utilização altamente .sofistic:i~----
lembramos
bem. quando ele veio depor aqui - temós
da de processos industriais, o petróleo substituiu
ainda esse depoimento - retificaremo_S no__ nif:io do dis;
mundo quase todas as matérias-primas na produção dos
cu~o-, s~ tempo H-vermos, a data - e não mais se aplica-·
mais diferentes produtos. O petróleo, que inicialmente só
va n.aextração_e na pesquisa de petróleo. E um dos arguera usado como combustível, passou a ser a matériaprima de quase todos os Produtos -que o homem necessi- - mentos, afora o diferencial de preços, erajustãmente-que
-nãõ-deveríamos extinguir as nosSas reServas: _
ta para viver, passando dos adubos azotados, outrora
Ma~ eminente Se_nador, o ca~p_o _de: M;arlim,_ que era
obtidos através da electrólise do ar atmosférico ou do
um _campo- mé~io, com as última.~ ~escobertas _da PEazoto. Então, tudo passou a ser resolvido e buscado no
-7ROBRÁS,
tranSformou-se, aí siiri, no primeíio~ campo
petróleo, que vendido a pr~os ínfi~os passou a ser ql:la~--gigãnte que tem o País, bem maior do que qualquer um
se a matéria-prima universaL Todavia~-as reservas de pedaqueles
do
Mar
do Norte. E atendendo ao pregão de V.
tróleo que per~i~iam que, hã vinte anos passados, em
E~!. vai ve_r_que às vezes a Oposição -concorda _com o Go~
um investimento com O valor energético de um barril de
vefno
--n-Um
outro
se to r, aqUela diretriz básiCa _adotã.da
petrôleo fossem minerS:dOSã.TéJO barris de petrôleO, hoje
pelo Presidente Sarney, pelo menos é o que vimos nos
em dia, para cada barril de petróleo são minerados seis
jornais, pois não temos acesso às intimidades palacianas,
barris de petróleo. Portanto, as condições de extração de
~oje_ em ~ia; -~as _pelos jornais, aque~a _diretriz- dada QOr
petrôleo mudaram terrivelmente no mundo: é unt produEx.', do es-fOrço, aí sim, a ser efetuado pela PEto escasso que devemos utilizar e, no Brasil, aproveitúi-!ROBR~S
no aproveitãmento _do gás como elemento
do a extensão territorial, a nossa grande superfície e a
bá~ico, __e -aqui-não -~á_crítica ao_ passado, nós nUTlca a finossa localização geográfica. O Brasil é um Pafs fadadÕ
·zemos.
Sabe
V. Ex• que países benl mais adiãntados do
ã boa utilização da energia solar, pOrque em produtos,_
- qUe _Oôs-obtéril:~ nafta primordialmente não do petróleo;
por exemplo, como a cana-de·açúcar, aproveitam-se 40%
ma8 ÔÕ gás na~uraL_E acret1-ilalllos que S._~?'-'• o Se:ri~qf
da energia solar através da transformação das difererites
moléculas e hidrocarbonetos de grandes molêculas. Por- _ Presiden~e ~a República, aconselhado por seu_s ~ss~sso
fes -=--=--riatUralmente S. Ex• não é_um técnlco, não- pode
tanto, é necessário que continUemOs a pesquiSar, niãs eu ser um iêenico d~.todos os assuntos do mun~o- traço~
discordo que continuemos a extrair petróleo, esgotando
vras descoloridas com que aquí estamOs dando este alerta e, ao mesmo tempo, anunciando es_ta b_o_a_nova.
Com prazer, ouvimos o eminente Senador Cid Sam-
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u_ma diretriz que nós, da Oposição, pelo- menos quem
aqui fala, quem representa a Oposição no Senado na
Vice-Liderança, estaiiwScompletament_e de acórdo. Ve..
jam V. Ex•s, vOltando ao assunto iniciãl, que não hã discordância de Oposição -à diretríz do _Governo, mas sim
uma discordância ao fato de serem re"tiraaOs recursos da
PETROHRÃS indiscriminadamente. EstamoS âarido
aqui aquele limite de retirada que a noS-so ver- e isso esperamos que a:s gerações futuras julgue quem está com a
razão - não inutilize- essa grande tarefa. O restante, é
óbvio: o maior a.cionista de uma empresa de economia
mista pode dar o destino que quiser aos lucros dessa
compilnhia, é· óbvio, sem ferir os· direitos dos demais
acionistas, maS isso é uma- questão jurídiCa e não uma
questão que aqui vamOS discutir.
De ~aneiri:t que-, no- momento _ em que co~statamos
isso que, para nôs, é algo que nos conforta, a triplicação
das reservas brasileiras, só podemos fazer, ao mesmo
tempo, um apelo, inclusive ao nobre representante- aí
sim, pessoal de S. Ex~. o Senhor Presiden~ da República, e lã na PETROBRÁS ao Dr. Edilson Távora recém
escolhido ~iretor de Produção ..:.... que ponha t"ambém
se1,1 prestígio junto_ a seu particular amigo que ocupa o
J'alãçio do Planalto, para que não seja interroinpido esse
grande programa.
O Sr. Cid Sampaio- Senador Virgílio Távora, creio
que o Presidente nãu reduziu e nem recomendou à PBTROBRÃS que reduzisse a pesquisa não só tecnológica
quanto <!_e r~e~as,_po!_que a P_~TROBRÁS ...
O SR.. VIRGILIO TÁVORA- Mas eminente_ Senador, nós não disSenios que o Presidente fez -isso. Em nOSso discurso, o apelo que fazemos é para que S. Ex• não
ouça ...

O Sr. Cid Sampaio- Que S. Exf_continue a não fazer.
Estou de inteiro acordo com V. Ex•
O SR. VIRGILI_p TÁVORA_- ... essas Cassandras
qUe- pôr aí estão ap:ir~eÍ1do, puique o preço do petróleo
baixou,_po_rque, justamente, hâ outras_companhias deficitárias, e retire os recursos excedentes da PETROBRÁ~. U.ltrapassi!'J~O este lim~te. O limite de quê?
Nós não somos gestores da coisa pública para, justamente, darmos normas ao Governo, ao Executivo. Fizemos
apenas uma exortação para que esse limite mínimo denecessidade não fosse comprometfdó.
Sr. Presidente, eram estas as palavras que queríamos
pronunciar. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ROBERTO CAfo4POS NA SESSÃO DE 27-5-86 E
QU~ ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERTORMENTE.

O SR.ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Em explicação pessoal.)_ - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como m_e-\1 n_ome [oi citido mais urila vez, gostariã de
prestar alguns esclarecimentos históricos e fazer alguns
comentái'íõs sobre a Lei de Inform~tica, que eu considero_ um desastre para o desenvolvimento tecnológico do
Brasil.
Primeiro, quanto à história. A lei foi votada~ e rePito - por voto _de L_i9erança; para surpresa minha, e de
váriOs_ outros Deputãdos que tinham apresentado projetõS contrários ao_ projeto governamental de informâtica.
Tanto é absurdo dizer que o voto foi unânime, que havia
3-diferent:es projetas, "fÇI~Os ele_s n1:1m se.ntido oposto ao
projeto da SEI. Havia o Projeto Roberto Campos, havia
o Projeto s-a!les Leite, e havia o Projeto Luiz Antônio
Fayet. É _óbv!o, que todos esse Parlamentares, tendo
apresentado projet_os seus, não endossavaQ:t o projeto do
GOVerno. _ _ - ..
Quando se decidiu que·o_ voto seria por Liderança, eu
me apresentei para pedir verificação. E recebi um apelo
do então Líder da: PD~ na Cântªra - alías, Líder do
Governo na Câmara
Nelson Marchezan, para não
f~ê-lo. Um apelo ins1stentC. Alegava ele, que o CongressO seria acuSado de offiiss_ã_o, face llm_texto importante. E
que além de tudo, o projeto de lei continha disPositiv_o_s
d_e -ª-exib_ilizaçãÇ~,_ que nos habilitariam, mais tarde, a rever a lei e m!J:lim!zar seus efeitos de imediato. O _dispositivo em causa, que ele citou, era sobretudo uma das tarelãs atribuídas ãO CONIN, de repartir' funções entre os
órgãos da Adminis~raçãO públ~ca. Isto havia Sido nego-

--sr.
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ciado com o Ministério das ComuniCações, para evitar
uma absurda centralização de poderes na SEI. Então, a
Telefonia, por exemplo, seria uma função:repartida a um
outro órgão, ao Ministério de Comunicações; e a Política
industrial proPriainente dita, sf:ría, através dessa clâusURIa de repartição de atribuições, àtribufda ao Ministério
de Indústria e ComérciO.
--·
·
O Br.- Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ROBE_RTO cÃlVIPOS __: -CQm __muito praze""r.~.

O Sr. Virgílio Távora- Sabe V._ Ex• que temos pensa~
mentes completamente diversos quanto' ã informâtíca,
respeitando, óbvio, o pensamento de V. Ex_~, e quereinos
dizer que neste ponto houve wn-a traição-do -~ieJ:utivo:
no gabinete que ocupo, o Sr Mínistro Venturirii_; o Sr.
Coronel Dietz, Cristina Tavares, Severo Gomes, Um- Deputado e outro Senador representando diferente~.- opiniões sobre o assunto, concordaram exatamente naquele
substitutíVo (jllc depois foi ãprovado na ComisSão Mista. V. Ex~, por coincidêncíã~-razões _superiores, nãõ estava na ocasião em qu-e houve esta votação na COmissãõ
Mista. E o Executivo, pela primCiT;1 vez no Brasil, legislou pelo veto, cortando palavras, frases do projeto ma_lldado à sua sanção, que exatamCnte dava um sentidooposto àquilo que foi combinãdO. -Isso qÚeremos deíxar
bem claro, discordamos ·sempre, V. Ex• sabe, com o devido respeito às colocações de V. Ex~;
neste ·pontOqueremos dizer qUe foí-exatamenti fê púriica. O prometido, combinado, o_rganizudo todo o-substitutivo com_ a
aceitação de todas as partes e depOis, pelo veio, onde era
..sim'' conseglliu-se_ççlo_ça,r••llão"_na parte_da repãrtiÇão
das funçõe_s, QUe isfo seJa fixado UffiU,_º!J.aS, três, Q_uatr-0~
cinco, seis vezes, 11.qui •. em plenário, porque além distõ
nosso Plenário aprovou- a poSteriorrprojeto de nossa 'imtoria _que nada mais fazia do que pôr aqueles_ ve_tos_ fundamentais abaixo; foi aprovado, aqui, por unanimidade
-não sei se V~ Ex• estava presente- e dorme hoje nas
gavetas da Câmara,_q -Co_ngre_!;S'"o eSQUecido, porque-o
Executivo da adrriiniit{açào passada espezíOhoU UquiiO
que era um atribuiçãOnossa. Desculpe-me o apaite alongado.
O SR. PRESID~NTE (João Lobo)- Nobre SeJlad_õ_-r
Roberto Campos, V. Ex.~ continua c com a Pãlav-ra e a
Mesa solicita que não conceda mais apartes., PorqUe v:Ex~ fula em explicação pessoal, onde não é peim"itidO ·o
aparte.

mas

o-

O Sr. Virgílio Távora·...:.... Mas o aparte eu era obrigado
a dar.

O SR. ROBERTO CAMPOS- Muito obrigado ao_
Senador Virgflio Távo_r.,t pelãcomplemenfação que deu à
minha reminiscência Qistórica, Ele está correto~ O_Que
houve no caso foi uma traição; repitairiOS a ·palavra:
traição.
_
_
O nobre Senador AméricO de Souza prOcurou estabelecer um paralelo entre a reserva de mercado; que ele
imagina ter sido dada à indústria automobilística e a reserva de mercado para a ínformãilcã. ----:
- Como SecretáriO-Geral do Conselho ~e Oes_envolviM
mento ao tempo em que se criot{a indúStriâ autoillobilística, através do grupo CEIA, posso h isto dai" os eVentos
demonstrar a S. Ex• que não há paralelo erltre as duas
coisas. -Em prlmeifo lugar, urriiCfaS CãracterísticiSda Lei
de Informática é não sóprOibir o acesso_ do produto importado ao País, o que seria, talvez, concebível, mas
proibir também a vinda de capitãis; prõibirtambém a
vi rida do produtor. Isso é uma anomalia na e;q)eTiênCiã
econômica internacion-al, Um dos objetfvos ãO pr-O"tf:cionismo é barrar o ingresso do produto para atrair os produtores para que venham produzir no País, criarlóõ empregos e gerando renda. E inteiramente b'izarró est_e fiPode protecionisni.o que-adotamos na informática, que-é de
barrar a entrada do produto e também· dO produtor e
ainda por cima dificUltar o acesso à tecnologja.
O q-ue aconteceu riõ-i::ascs=da-ii1.dústria automObilíStíca?
Exatamente o contrário: o Presidente Kubitschek tiohã
ido à Europa, em viagem anteriOrmente à sua pOsse,
como candidato eleito, e fui o conselheiro económiCOdessa viagem, pafii·c:onvidar invesfídores estrangeiros a
virem para o Brasil, a fim de implantar a inóúStria automobilística, que existia -apenaS em face de montagem; e
só conseguiU reaçào favorável em unl-paíS, assim··mesniO
de uma pequena fábrica, a DK W, na Alemanha. Mas foi
o Presidente do Brasil que foi à Europa so(icítar a Vinda
-c_

e

de capitais para criar a indústria. Pouco depois
conseguiU-Se uln outra adesão, q-ue foi a---da Mercedes
Benz, já uma grande fábrica, que se dispôS a fabricar caminhões rio Brasil. E cu, como Presidente do Banco NaM
ciomli d<l Dcserlvolvilnento Econô"rilico, outorgUei Um financiamento à Volkswagen, que foi a terceira empresa a
_a4edr QOPrograma. Já havia einpresas aqul affiericãnas,
General Motors c Ford, mas fãziam ap-enas montagem
- outorguei um financiameiúO à Wolkswagem, com o
--conseiltímento- e aprovação do Presidente Kubits.Cb.e"k,
rrnUfléiãmerito que ·era proPorciona! à padicípaçãO"OI-aslleira na empreSa; essa participução era de 20% e firiànciamos através do BNDE 20% do investimento.
Veja o Sena~dor q~e n~sa Ocas;ão e;távainos cÕnv_i~
dando os capitais a virem paru aqui, ago-ra estainos rejei~
tandp capitais. Como falar em reserva de mercado no
mesmo sentido? Dir-se-â; mas era proibida a importação
de automóveis também, como hoje estã proibida a importação de computadores. Não era também eSse o caso.
O que havia cru tarifas proibitivas, tarifas altas, e a tarifa
é um método de proteçào aceito na praxe econômica internacional como algo muito menos nocivo do que areserva de mercado. Entre 195.7, que foi quando se instalou
propriamente a indústria e 1968 não houve proibição de
importações. Portanto na fase-de implantução da indústria, n_ào houve a reserva de mercado a que alude V. Ex~
Em_ se_guic!aL diz y. Ex~ que es-sa reserva de mercado,
ficrícia como já dem-onstrei, teria sido destinada a beneficiarcmprt:l>1ís'ãrrrericanas. Mas a verdade, Sr. Senador,_é
que_ feita a concorrência para a implantação de fábricas
de uutomóvcis, aqui, quais as fábricas que se tornaram
mãiórcs"? A Volkswagen, que é uma fábrica ãlemã~-e não
as fábric-as america.nas.
Dirá V. Ex~:- o mercado ficou reservado só para essas_(~bricas. Não ]louve nenhuma reserva legal de mercado. Apenus o grupo executivo - GEI - fez uma concorrência, marcando uma· data-limite: para as fii'nlas se
cãi1dídaturem; candid:::~tarum-se algwnas firmas, q-Ue foram aprOvadas. infelizmente -não se -conseg_u_iu trazer
para cá, entUo, nem os franceses nem os ingleses, mas
s:o_nscguimos enipresas ·alemãs e americim~s.
- Para demonstrar que nunca houve reserva_ de mercado, basta lembrar que alguns anos depoi_s o Governador
Rondon Pacheco foi â Europa e conseguiU trazer para cá
a Fiat, também uma empresa européia, e a Volvo, Sueca,
se instalou subseqüentemente no Paraná, a Toyota se implantou no Brasil ainda que em escala muito pequena;
durante certo tempo a Renau!Ce-steve rio B_r_asíl, -tendo
comprado uma participação minoritária da Willys Overlund.
O panorama é completamente diferente, Sr. O SenaM.
dor Sc\lcro Gomes labora em ignorância da b_istóiia aú~
tomobilística brasileira, quando estabelece paralelos.
Mas, voltemos, Sr. Presidente, ao caso da inforinática.
Minha opOsição à Lei deJnformática, tal como votada, é
porque ela retardará o desenvolvimento tecnológico e in----- --- dustriaf do Brasil.

Isso é meio de informatizar o País? Não! Isso é meio
de l>aquear o usuário, punir o usuário, retardar o dcsen~
volvimento do Brasil. Mas dir-se-ã: isto é upenãs a pCÇa
dq comput_;1dor. Negativo. Se o Senhor lançar os olhos
para os jleriférlcos e para os instrumentos cori1plementarcs, por exemplo um disco winchester, que é essencial
pam armazenamento de dados, custa mais 11 v!!l;es no
Brasil, (preço ao fabricante) que o preço internacional.
Umu impressora custa no mínimo 3 a 4 vezes o preço de
umu impressora internucional.
Será isso um meio de infOrmatiiar -Q País? Não! Isso ê
-melo de saquear, oprimfr e punir o usuário, retardando a
industrialização do Brasil, para gerar situações tais que,
graças a ·esstt re:5ei"Va de mercado absoluta, as ações das
cm-p-resas delnfófri'láfica na bolsa,- antes mesmo da cocnce_ss::io de subsídios, já eram vendidas com uma relação
prcçojlucro dt: 50 a 60 e, em um caso específico 100. Isso
Significa, que à base da lucratividade existeiltc, o investi~
dor levaria I 00 anos para reaver o seu capital. Isto é uma
loucura que em nenhum País existe, e só_é ensejada por
es.sa "reserva de mercado", quC é uma verdadeira "pu:.niçào do mercado". Isso é que é preciso compreender.

O SR. PRESID~TE (JoUo Lobo) - 0 tempo de V,
está es-gotudo. Eu solicitaria que V. Ex~ concluísse a

Ex~

suu

explica~.rlo.

O -SR. ROBERTO CAMPOS- Sr._Prcsideiltc, Como_
Vic~~L.íd._er, pediria ao Líder que me cedesse o tempo de
Liderança,
O Sr. Jorge Kalume- Tem V. Ex• o apoio da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- V,
ru como Líder.

Ex~

fala ago-

O _S~. Jorge Kaiume-:- Pedi!ia ao P!esidente cJ_!Je c_on~
cedeSSe tt palavru ao nobre Senador Robertci-Camp_os,
como Líder do PDS.

O SR. PRESIDENTE (JQ~o Lobo) --A Mesa já concedeu. V. Ex~ falará, agora, como Líder do PDS.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS.,... MT. Como
Lídet, pronunc-ia o seguinte discurso, sem revisão do
or_a_d_or.) - Sr. Pr~idcnte_, Srs. Senadores: _
~QUUJ õ-cernC da disputa? _o cerne dã disputa cons1ste
em saber qual o método milh_or para acelerar o dese:n-1Lolvimento informático do Brasil. Consideremos exemplos intçrf\arà_onais. EJn todo o mundo_ o que se faz é re~.:orrcr-à joint-venture, à empresa mista. Ê o método de
mobilização, a busca de mobilização de todos os capitais; estrangeiros, nacionais ou mistos, para ãcelerar o
dcscnvolvi_mento indu_st_rial. Fazem isso não apenas pai~
ses subdesenvolvidos. Fazem-no pafses desenvolvidos,
como a França, que começou com uma política- riacíõnalista, seiliifechada, nos tempos pavoneantes de Charles_de Gaulle e mudou o rumo na direçào de uma política
hoje aberta uma po1ític~ de mobilização. A Europa se
julga atrasada na tecnologia de informáJíca sente queniio POde acorrípanhar o passo japoilêS e· americaoo, e
Qual ser;_~ ~bjeÍivo ~a P~lítica de _infOr'r~uitic~: Per:.--·
_ promove _dois1ipos de agremiações: primeirO~ empresa-s
guntõ-eu? Se íor enriqueceral.guns ~rupos 3s e.xpensas_dõ
mistas européias e, depois, associações com empresas jausuáriO, e1ãêstá certa; fias se o propósito é inforrríatizar
ponesas e americanas. Evidentemente, Sr. Presidente, a
o Pais rupidamente, ela está errada. E demonstro porque
Europ-a dispõe de recursos tecnológicos e financeiros
está~erradu. Com a reserva de mercado que se_estãbelesuperiore.'\ aos do Brasil. Tomemos o caso de um
muifo
ceu, e que_ é abusivaffieiúe ampla, como o Serlidór
país C"omunista; a China. A China passou legislação re~
VirgHio TávOra já demonstrou,_com essa reserva de mercente que libcraliz_a a implantação de empresas-estrangei~
cado o_que está sucedendo ~om os preços para o pobre
~ ràs de alta tecnologia:Permitindo qrre elas sejam 100%
usuáiio -individuat,que usa um computador, ou pãl--a a-estrangeiras; anteriormente, e só as admitia nas zona_s
- peqUcJià -e- rTiêdia emjm!sas que querem ter acesso- a um
costeiras.; nas ionas interioranas, havia várias campocõirrputudor? um· computador PC custa no Srãsi13,9 ve-_
- -sÍçõcs de empr_csas mistas, 50/50; 60/40, mas ãgora ház_~ mais que um computador no mercado americano ou
pcrmissúo, inclusive, -para implantação fora das chama~
faj)Onê~Çqucr dizer, com ·ô-pi'eçcrdê um CorriputUdor, riO
das zonas econômicas de empresas totalmenteestrangeiBr~sil, um pequeno in.dustrial americano ou japonês
r:.is. Não é isso que eu propunha para o Brasil. No meu
pode cOffiprar quatro~ Se pensarmos em termos de
projeto de lei aprese_ntado ao Senado, e ainda aqui tramiPCXT, que está se tornando o padrão na indústria de in~
tando lentamente pelus gaveta~~ burocráticas; o que eu
for!'Tlá~lcã, a situação é pior aiitda; a relação'é de 5,5]lara
propunha i! que déssemos incentivos fiscais, preferência
um; quer_dizer, com o preço que se paga no Brasil por
nas compras governamentai_s- e incentivos crcditícios àum compufudor, u-ma- pequenã e médí"ã errípresas, uma
quelas associuçõe:> em que os capitais brasileiros tives-loja;por-ex.erii.plci, uma Tabfiqutit:::~· nos Est<~doS Unidos,
sem maioria. Nüo se proibia a implantação de nenhuma
no_ Japão,_ na Coréia, c~mpram cinco _COI1_1pUtadore_s e
-emprés:Çri11s aq-uela que_ não desse maioria a capitais
·méíà. Oltifuamente a-reJãção-tornou-se áínâa mãls-desbrasi1eiros.estaria _cm severa desvantagem.
fayoráve1 ao pobre do ~suário brasilei_ro, po-rque os_ últimOs computadores VendidOs pela Coréia, iiõs-Esl.ados=O Sr. Aniéi'ico de Souza-- Permite V. Ex• um aparte?
Unidos, e;tào custando 1.1"00 dóliires, o que -Sígnifica
__ uma relação de l para7, em ·relação ao preço brasileiro.
O SR. ROBERTO CAMPOS~Pois não.
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O Sr. Américo de Souza- Nobre Senador Roberto
Campos,- sou seu admir01dor declarado e semp~e procuro
ouvi-lo com a atenção necessária, para receber os-ensinamentos que V. Ex~ profere. Perguntaria a V. Ex~, tão conhecedor do assunto de informática que é, se não seria o
caso_de o Brasil, mantendo a resesrva de mercado para
os miriis; micros e periféricos, procurasse eStímuTãr iS
empresas estrangeiras a virem ínstalar fábricas de grandes computadores e, tambem- o que é muito importante- que essas empresas. em vindo ao Pats inst3lar fá_Oricas de grandes computadores de que o Brasil já é um
bom consumidor e também po.deria partir para a exportação - trariam, com certeza, tecnologia especializada
no setor que, em conseqüência, seria a mesma tecnologia
para micro e para miiüs. Esta é a pergunta que faço agora, e que pediria que V. Ex•, com seu c-onhecimento profundo a respeito, me ifustfasse sõbre o assunto.

importados. O Brasil estabeleceu hâ três anos uma ..reserva_ de mercado" para os semicondutores digitais. Mas
o q uC_ sucede ê que a~ fábricas brasileiras não se imp1antamm ain-da. Algumas estão fazei1do o projeto e encapsulmilcnto aqui, mas a difusão é feita lã.
Na pràtica, ~s dois microprocessa:dores ma_is usados

- Motorola e INTEL- e.~tào sendo importaQ.os dos
Estados Unidos. Isso é mau para o Brasil e bom para os
americanos, pois não correm o risco do investimento e,

alérrl" disso, ainda têm a vantagem de continuar com o
merCldã. Em nOsso erttusiasmo juvenll pela reserva de
mercado, nós não percebemos _que seria muito melhor
ter essas fábri~s produzindo aqui do que na Califórnia.
O problema que surge- e o Senador Virgilio Távora
já_ O íodicou...:... não é relação a microcomputadores, mas
à defíniçi:ío abusiva de informática. A definição da lei votada às pressas é tal, qUe se inclui como informática tudo
aquilO que tem semícondutor. Isso abrange quarquer
O SR. ROBERTO CAMPOS- Muito obrigado, Seequipümento índustri<Jl moderno: automação de escrínador Américo de Souza, pelas Palavras anláVeiS:
-tóriO, eletromedicina, marcapasso, e um eletrocardiógraNü realidade, já exist~m duas fábriCas de grandes c·om- fo, por exemplo, seriam informática; uma máquina de
puladores, que sã? a I_BM e a_ Burrou_ghs, que t~m treinacostura moderna; que tenha chips, ou qualquer máquina
do, já, gerações de brasileiros. A_iBM -eStâ no Brasif há
-- farramenta seria, para efeito da reserva de mercado assi- 70 anos, a Burroughs há pouco menos tempo. Essas emmilada à informática.
presas, alias, são rcsponsáveiS:-íf!CTiiSlv-e, ·pelo t~eiElaffi_etl~
---Telecomunicação -está na definição de fnformática.
to da grande maioria dos iiiaustriais que hoje se l?i!nefiIsso-é objeto de constantes brigas- que V. Ex' conhece
ciam da reserva de mercado; inclusiVe, 0 at~:~al prcs1d~nte
-- entre O Ministério das Comunicações e a Secretaria
da ABICOM é um ex-funcionário dã IBM-: Essa empresi
Especial de Informática. Essa briga é constante, e o pro---grama telefónico. brasileiro está sendo retardado pela letem treinado, ao longo dO teffipõ~O-ffiírifrilo. -53~el).g~
nheiros po-r ano, que envia aos seus--centros de treinatindào da SEI em administrar as-lícenças-de-ímporTação
para componentes telefônicos que, às vezeS, não repremento no exteri?r para se ime~gírem !lu~a cultura teç.,
nologicamente mais avanÇada, e propUnha -ã criâ:r 'inTI
sentam senãõ 2% do valor firtal do telefone. E nós,centro de pesquisa· no Brasil, se não lhe fo.sse cerceado 0
usuários, estamos serrdo prejUdicados por essã. absurda
_______ ---------rinterpretaÇão legaL Brinque_dos c~m chips - e, hoje,
direito de expansão.
Perguntará v. Ex~: E farão exportações? Sirri. A fBM
grande pàfte d-os chamados brinquedos mecânicos les
exporta 60% do que pro.duz. Não é o. BrasH que dá ~erjouets mécaniques, contém um i::bip- teoricamente tam.:
bém são itlformática. Na realidade, nada escapa--à infcrrcados à IBM, mas a IBM que dá mer-cados externOS aO
mática~Acho, aliãs que quando se propôs essa definição
Brasi!, pois que só40% sãO-vendidos no mercado doméstiCo. A Burroughs vende no mercado domésticO 7ó% do
absurda, foi exatamente para centralizar o pOder nas
mãos deu~ pequeno grupo q~e, hoje, na realidade, po.d~
que produz, mas exporta 30%, o que jâ ê uma parcela
apreciável. E, em desenvolvendo exportações a partir do
asfixar a econ_omia nacíOnal, mantendo toda a índúst~li
Brasil, terãO que nos transferir a mais mOderna tec~t?lo~ób Suã _completa dependência.
-- gia, po.is seda inconcebível uma tecnologia de Segunda
E se _isso é grave, é grave também a atitude de com pie- ta r~jeiç5o de_ capitais. Como V. Ex• sabe, a_lei, tal _qual
ordem, exportada sob 0 logogrifo dessas firmas. 0 mÇl9"
de a gente assegurar a última tecnologia, é -~xigir de
foT votad~, exigia 100% de capital votante nado~al. Isto
obrigou as várias empresas e.<;trangeiras, que já haviam
quem se implanta no Brasil, sejam multínacionã.is sej~ffi
empresas mistas, que exportem. Porque, em assim se~do~
transferido 51% aos brasileir-Os, a trãnsferirem ritais ain- estarão exportando. a última tecnologia A-:-rigor a IBM
da. E os prObres brasileiros, que jâ tinham controle das
·
·
empresas, se viram obrigados a comprar ações ínúteis
está exportando
o computador 403l, se· não m~·'engano.,
do Brasil para 0 Japão, e tínhU uln projeto para prOdUzir. _ · que n~o lhes dUo mais contrOre, simpJesmen~e p_ara_ satis~
no Brasil o computador chamado 32 que, hoje, é 36. Essa
-fazer a u~ preconceit~ ideo!ógico.
~
-produção foi vetadu e a fabricação tr_ansferiu-se p_ara o
O Sr~ Virgílio Távora - Permite V. Ex' um aParte'?
Japão.
_
- - · ·
-_-o SR•. ROBERTO CAMPOS -:-. ÇQm muita honra,
Portanto, esse intercâmbio de tecn~logia já e_Kíst_C:: _
-- Óobre Senador Virgílio Távora.
Quan_to ao caso dos_ microcomputadores, Sr~ ~enad~r,
eu diria ã.té que não l1á objeç~o estrangeira a que o Brasil
O Sr. Virgílio Távora.:... -Era.: só para uma explicação a
projeta, da maneira que qliizer, a sUa indústria d_e microY. Ex•; Não foi por desatenÇão que nos retiramos do plecomputadores._ O problema é a maneír3 de·--proteç-ão, nário. Quando_de_início da sJJa oraçã_o estamos em uma
através da proibição total de importações. Isso .ê proibireUnião aprazada no gabinete nOsso, ãqui perto do pledo pelo Gatt, é Uf!l ac~rdo Internacional que o ~rasil asnário. Mas, queremos dizer a V. Ex' que: a lei é um todo
sinou. O Gatt permite tãrifa:S aduaneiras e, excepcionalcoeie_pt_e, e assumimos integral responsabilidade pelo
mente, c·otas de importação, mas não proibiçãO de im_ _substitutivo aprovado pelo Congresso. Agora, afirma~
portação. E, mesmo assim-,--têrif que ser notifiCadas a-smos neste plenário., e tivemos o ap~io_ de todo o Senado.,
partes contratantes, e a importação de cotas ser precedique pela primeira vez, na história- da País, conSeguiu o.da de consulta prévia. Então, o Brasil está violando essas
Executivo legislar com o veto, porque veto, quando muiregras internacionais. Mas o mercado de microcomputa- to, ê. para supressão de algo que ele acha inconveniente.
dores não é realmente o cerne d_o problema. Tem-sé, no
Nunca se Utilizou o veto para dize_r o_contráriõ do que a
debate vulgar, a impressão de que, no tocante aos micrOlei estatura-. Depois disso, a lei se tornou_, realmente, em
computadores, estamos ferindo seriamente os americadeterminados pontos, incoerente. E um ·dos potito.s que
nos. Não os estamos ferindo. AO contrário, nesse partiestá tocado- e depois, primeira ocasião, teremos o encular desfrutam até de uma situação ConfortáVel, p-oiS
sejo de_ abordar o_brilhante discurso d~ V. Ex'- é jUstaeles não produzem microcomputadores aqui .:_ estão
mente o cho.que do Ministério daS Comunicações OOni a
fabricando-os na Argentina e no México - C nós coiltiSEI. Pelo projeto apro.vado o CONIN, subordin8.d6 à
nuamos importando, por con1rabando, um bocado de
PresidênCia da Repúblicã, distribuía as atribuições e rescomputadores - quase tanto como a produção local.
ponsabilidades desta área pelos _diferentes ministérioS,
Dessarte, eles continuam nos exportando microcompubem especificados: telec9municações MinjstéiíO das Cotadores. Seria muito melhOr que aquí operassem,-=-. emmuniCações. Todo o priduto final - e isto ficou -mUitOpregando paulistas, mineiros, ou baianos- ao inv~ de
--assente, ficou muito corri..'binado - todo o. produto final
empregarem gente na Califórnia, p:ira expo-rtai' parã o
industrial que não fOsse do Seu conjuntO um elemento de
Brasil, com a agravante de que nosso Governo perdereinformática, ma.s que tivesse UIJ! componênte ~i&ital por
ceíta fiscal.
--menor-que fora, este era pelo Ministério_ da Indústria e
do _Comérçio re:gl:llamenúido, f!cando à SEI coqletida a _
Em segundo lugar, eles tém ainda a vantagerii de e:x--~e_reCíaçãO tudo que dissesse respeito ao computador em
portar o coração do computador, que é o microprocessa~
__ si, à indústria de computadores e à micro"eletrônica. Dedor. Os microprocessadores de Jôgica continuam sendo_

se
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poiS, houve o que houve. Nós, divergindo bastante de V.
Ex•, daremos aqui em, ocasião oportuna, não agora,
porque interrompemos uma reunião para vir aqUi dar
essa _explicação, darerOos justamente as razões pelas
quais achamos que as nossas divergêncfas, embora fundamentais, todas contribuem para o mesmo fato, que é a
indústria de iriformãtica se irisialar no Pais. Procurare-mos provar isto, podemos até estã errado.. Mas, dizemos
que o Congressp e o Senado, em seguida, cumpriram
aquilo que eram suas obrigações, dentro de acordo feito
com o Executivo e violado por este, e que, mercê de um
projeto nosso, aprovado aqui por unanimidade dos Presentes, sem voz ·disco.rdante, aqui se restaurou aqueles
dispositiVos vetados pelo Executivo, já que não se conseguiu ·derrubar" o_ veto Qo Executivo quando na apreciação. Desculpe-me ter que me retirar, porque não
podíamos ter o dom profético· de saber que haveria tão
proficua discussã6, neste momento. Mas, ·esse ponto de- sejamos deixar_ bem clúo. Aqui, deteramoS muito contra
a saída do CONIN dã Presidência -da República, de -um
órgão do mais alto escalão, órgão presidido pelo Presidente da República, para ser por um decreto subordinado a um miníSféflO. Deblateramos, aindã ma1s, pela
constituiÇão do ministéiio ter sido feita com órgão aínda
inexistente: o dístdto de exportaÇão, e foram vetadas
partes que ainda teriam que ser criadas: Como é que iam
fazer parte de um miniStério? Tudo que aqui fizemos,
eminente Senador Roberto Campos, pelo menos teve
uma característica: d_entro daquilo que julgamos certoe a verdad~ nem CriStQ So.ube O que era- quíd est veritas? Podia "~r respOndido: est vis qui abert- V. Ex•, que
gosta.de latim, sabe disso, e fazíamos um anagrama com
as letras - era o varão que estava presente... Pois bem,
não queremos dizer est de vis de jft:des•.. , mas tudo que fizçmos não te_mos a yeleiQ.ade de pensar Que ê a verdade,
mas, pelo menos, cartesianamente, foi coerente até o fim.
AS incoerências hojç: eiístentes na Lei de Infoimãtica fora-m-devidas a -vetos __que c_ontrariavam compromissos assumidos. Desculpe o alongado do aparte.

O SR. ROBERTO CAMPOS --'Muito Obrigado, o
=

aparte de V. Ex' não só é útil mas é fundamental para a
históriã. desse capitulo, que eu considero triste, da política industrial brasileira. E V. Ex' fala com auto.ridade
porque era o relator da matéría-.
O Sr. Virgílio Távora- Aliás, perguntamos a V. Ex.•,
interrompendo: V. Ex~ recebeu os dois volumes? Porque
eu pedi, na minha iuSêncía, que o gabinete enviasse a todo.s os Srs. Senadores...

o-:sR. RUBERTUS CAMPOS --' Não, não recebi.
Eu go.sta~l.a de os Ie..r.
O Sr. Virgílio Távora - Mandarei hoje mesm_o ao gabinete e_
_EX, - -- - --·

a v.

O SR. ROBERTO_CAMPOS- Muito _obrigado.
O Sr:AmériOO de Souza

--v: EX~ permite um aParte?

O .SR. ROBERTO CAMPOS- Pois não.

o -sr. Américo de Souza- Senador Roberto. Campos,
disse V. Ex', aínda hâ pouco., do elevado preço que paga
o consumidor brasileiro pelos microc_omputadores fabricados no País. V. Ex' tem razão. E: na verdade um abuso
dessa indústria que cobra preços exorbitantes ou escorchantes. Mas, eu chamria a atenção de V. Ex' para um
abuso muito mais grªye,_ e que me parece. praticamente,
um crime que Se está-cometendo contra o usuário Ou dos
pretensos usuários de um computador, de um microcomputador, que- não têm a menor idéia do. que seja um programa, vem aS empiesas vendedoras de micro e de minicomputadores, usando e abusando da capacidade de
mentir dos seus vendedores, prometendo milagres para
um eventual comprador, que se vê envolvido por todas
as espécies de sofismas e que termina comprando o. computador daquela empresa. E o que vemos? Por desconhecer totãlm~nte a existência de software, do que é ele, de
cofio é feito, de comO é uSado, muitos e muitos microcOmputadores estão parados, sem qualquer utilidade,
por parte de seus compradores. Não sei, Senador R:ober~
to Carilpos, que tipo de providênciã poderia ser tomada
- e até o presente momento não me ocorreu nenhuma
~ para profeger esses eventuaís compradores. Tenho
exei:n'plos de computado feio e até de microcomputadores
que fo.ram comprãdos, em que representantes da fábrica
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-e no caso até um vlCe-preSidente da re'ferida rãbriCã-

ceptemente, é de fazer corar de vergonha qualquer brasipara vender o equipamento infor-inou qUe o mesmo pró•
lefro. Eles são grandes produtores de microeletrônica.
duzia tudo o que desejava o eventual comprador. E
Produzem, por exemplo, o chlp de 256 quilo bytes de mesenti-me triste por vir qiie esse Comprador depois de tilmória aleatória, que não é produzido em nenhum país da
vestir importânciac; razoáveis de suas economias não só
Europa, somente nos Estados Unidos e Japão, Esses paiem instalações como_em periféricos, ou- através de cursos
ses jâ s;stão marchando para os chips de memória de um
dados a fUncionários seus, verificou-· que o c.õnlputad6r
Inilhão de quilobytes. Estão, portanto, muitas vezes
não tinha sequer capacidade para atender à necessidade
avançados em relação ao Brasil e acabam de exportar
inicial do comprador. Ao reclamar, a fábrica induziu a
para os Estados Unidos, o último dado que vi indicava
que mudasse o tipo de equipamentO, cori1prãildo_um
50 mil computadores e a escala é crescente, leading edge
mais caro_ e dito _mais avançado teFnologicameQte,
que é um PC-XT comp~titivo cOm a IBM e vendido no
negando-se porém, a receber o computadof vendido
mercado norte-americano a um preço 30%-lnferior-ao da
como parte_do pagamento. Resultado, desistiU o comIBM. Jã é uma competição que incomoda naque_le granprad_or de _ingreSSai a sua organização
era da inf'omãde mer:cado. Estamos, portanto, adotando um _modelo
tica. Portanto, Senãdor Roberto Campos, creio que não
que é_ hoje, no mundo, único, em_ termos de isolacionisdevemos nos preocupar somente com o: preço dos eQuimo.
pamentos. Se o preço dos equipamentos ê âito, sería baSe quiSermos uma· outra comparação de eficácia basta
rato se o software chegasse às mãos do çomprador lhe
olharmos para uma província inglesa, a Escócia, queTnifosse disponível para atender as s_uas- necessidades.
.ciou sua política de informática aproximãdame:ilte ao
Acontece que os vendedores c_ontinuani usandQ -~ abu.~
mesmo tempo em .que a CAPRE se instalava no B_~::asilsando da inocência dos compradores, informando_caraC:
1975 - antes mesmo da SEI. A Scottish Development
terístióls_dos equipamentos inexistenteS. Dai~· sr. Sen-a-_
Authority resolveu, pilra se coffipensar do feneCimentO
dor Roberto Campos, o neste momento solícíto, a V. E_~,
das indústrias pesadas da Escócia, notadamente, o aço e
que, com o conhecimento que tem sobre o assunto, po-sa construção naval, embã.rcar no c_ampo da alta tecnolosamos todos encontrar um meio, quer através do Execugia. A- Scottish Development Authority estabeleceu um
tivo, estimulando-o a fazê-lo, quer atraVés de legislação
programa de_ atração de indústrias de __alta tecnologia.
ordinãria, para proteger esses incautos comprl:léioreS de
Não só aceitava multinacion_a.is cpmo as atraia. Não só
equipamentos -eletrónicos.
-as airaía c.omo as subvencionava, oferecendo, graiuit~mente, 22%_d.o custo de construção, desde que_ os mateO" SR.-ROBERTO CAMPOS- Muito obrigadÕ,
riais fossem-comprados nas ilhas britânicas: 22% do total
nobre Senador, as observações de V. Ex• são muito pertido
investimento e 90% do custo de treinamento. A idéia é
nentes. O nível de cultura iriformã_tica-ainda é baUr.o no
que o importántf: é trazer tecnologia e etripregar rifãO-dePaís e por isso muitos compradores são ilaqueados .em
obra;
pois pior seria pagar o desempregado. Os resultasua hoa-fé. Esse baixo nível de cu_ltura inforrilãtica-é
dos foram espetaculares. A Escócia tem- mãls-âe -duzenagravadQ pela falta de competiÇão;-- um dos resultados da
tas empreSas, ·sendo cerca de dez européias, quarenta
reserva de. mercado é .exatam~n_t_e esse, em que o vendeameriCanas e tr-êS japoneSas. Estes são dados de três anos
dor, superprotegi'do, num clima de estufa, veride tudQ o
atrás. OS dados de hoje devem ser maiores. Tornou-se__o
que quer, sem preo-cupaçã-o-de dar serviço. Se o ambiente
maior exportadOr de semicondUtOres da Europa e_iaffi.
fosse mais competitivo, o vendedor teria que-Se preOcubém
o maior exportador de ç;o_mputadores pessoais, isto
par não só em vender e.quipamento, mas também em
exatamenteno mesmo período da implantação da-indúsvender o súvi-ço. Hoje é tal a fa_cilidade.com iLue -os Ventria brasileira de informática. Aqui!, ela emprega 25 mil
dedores mercadejain suas ·merCadorias protegidas, que
pessoas; lã, ela emprega 45 mil.
os compradores não sabem muitas vezes que quaildo estão cQJnprando um compUtador estão também compranAcho. g_ue dificilmente se encoi3trarã demonst_rãção
do os serviços de uma oficina de reparos, tal é a iÍlCorifiarllais Cta(a da eficácia desse modelo de mobilização;
bilidade_do equipamento.
- co-ffiparãfivamente ao nosso modelo de restrição. Das
O grande remédi_o do mercado para essas situações é a
empresas multinacionais original!llen_te imp!antadas na
concorrência, e o.--iiõSsa-p-olítíca de ínformát(ca é_destin3.Escócia _nã5ceram v~ria~_ e';11presas puramcõtc cscoc-esãs.
da a minimizar a c-oncorrência que fica restrita"-alüli: pe- São engenheiros ali treina~os que fundaram suas Próqueno grupo de produtores aprovados pela SEI. Os emprias empresas. Duas delas - o Rodyne e as f_ortronics
presários brasilelros.não_são Ji~res parã produzir se qui- são hoje de expressão internacional. serem; têm que registrar na SEI, pois a SEI é que escolh~
Ou~r_a o_!;ljeção que fiz à lei votada no Congresso é
os produtores. Isso faz com que a competiÇãO seja, põt
quaoto à sua inco_nstitucionalidade. Como V. _Ex• .sab_e, o
assim dizer, tão excitante como a de um time"CJ.ue se encaso estã l)âS mãos do Procurador-Geral da ~e_pública
contra jogando contra si mesmo.
há_sete_ meses. Infelizmente, o _ProCurador:Gúal ttim
Eventualmente o mercado estabelecerá algumas forsido lento. no exame da matéria. Trata-se de uma armas de organização Para atender a este problema, entre
guição de inconstitucionalidade perante o Supremo Trielas os bureaux de serviçOs ou consultarias de s~ço,
. bunal Federal, assi.!tada por 12 SenaQores e 42 Deputaque serão . . . .;. digilmos __: o primeirO estagio,· anterior à
- .dos, o_que, novamente, desmente a suposta unanimidade
compra de computador, porque estudarão os problemas
à que se referia o Sena_dor Car:los Chiarelli. Esse~ parlada empresa e verific-ãrão ·se para a empresa- pressuposmentar_es alg_uém, perante o __Supremo Tribunal Federal,
tamente a pequena e média empresas -_é mais convepor-intermédio do Procurador-Geral da República, a inniente ape-nas comprar horas e tempo em organização de
_constitucionalidade da lei, p·or violar quatro ou cinco
computação, do que comprar um compUtador. E s"e for o
princípfos constitucionais.
. _
caso de compra do computador, que tipo de computador
Quatro aspecto para o qual convêm atentar é que a lei
comprar e qual o software mais adequado. O SQft~are_in
foi feita tão_ atabalhoadamente que o s_eu art_ 12, que é o
cidentemente é t:;tmbêm carO no Brasil; é três a quafro
artigo central da Reserva d_e Mer:cado de Investimentos,
vezes o preço internaciõnal. Entendo que as consultarias
e.que define a empresa nacional, foi tal que várias emprede serviço, os burea!,lx de..serviços, que nascerão mais ·ou
s~s órasi_leiras de capital aberto foram por ele desnacio~
menos espontaneamente no mercado serão, de futuro, a
nali~adas. A _redação original da lei, tal como saiu do
proteção contra esse ilaqueamento da boa-fé_ que estã
Coniresso e sancionada pelo Executivo, prevê a exigênoconendo_, e que foi muito bem apontado pelo ilustre Secia de que 100% das ações v_otantes estejam em mãos de;!
nador.
residentes e domiciliados no País.
·---. Qta, uma s:ociedade de capital aberto que lança em
Voltando à questão da eficáCia dos diferéntéS lriõ~de::--·
bQlsa açõi.S ao_ portador, não s'abe qual o comprador filos, cabe perguntar: Qual_ç modelo brasileiro de infornal das ações_ordinãria_s. ;tas podem estar em mãos bramátiCa? O modelo brasileiro de informática é mOdelo de
sileiras e podem estar em-mãos estrangeiras. Consêqüenrestrição. Qual o modelo que se está popularizando no
temente. as sociedades _nacionais de_~ritpital aberto- e
mundo? ~ o modelo de mobilização. Aderiram ao modeisso illclui a empresas em que participam o BRADESlo de mobilização países QUe :iriteriormente praticavam o
CO, a ELEBRÃ e o ltaú - não seriam empresas naciomodelo restritivo, a FranÇa ê um caso, a India é um ounais, segundo a definição le_gal. Não poderiam assim
tro caso, a Espanha ê um terceiro; assim·como a .Krge-ntibeneficiar-se de incentivOs. rol tal o choque, na própria
na e o México. Os países-do leste-asiáticb Setnpre utiliza.:
con;tiTnídade de informática brasileira, em ver que uma
ram o método de mobilização ·e por· isso estão muito
lei toSca dessf: tipo, as havia desnacionalizado que imemais avançados que nós em informática:- O valor da pro~ diata-inente o ExecutiVO teve que -proVi.deilciar ilm
dução de informátiCa, na C9réía do Sul, ond~ est~ve re-
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decreto-lei para corrigir esse dispositivo. No decreto-lei
se prevê- que basta a demonstração de que 2/3 das ações
votantes e 70% do capital estão em mãos de residentes e
domiciliados no Brasil. Com isso, as empresas brasileiras
anteriormente desnacionalizadas voltaram a ser nacionalizadas.
Veja V. Ex• a que ponto chegou o_ fanatismo.
O bizarro é que esse decreto-lei que renacionalizou
empresas brasileiras de capital aberto anteriormente desnacionalizadas, é inconstitucional. Como V. Ex• sabe,
pelo art. 55 da Constituição Federal _o decreto-lei só
jJode lnciaír sobre matérias de segurança pública, finanças públicas e vencimentos de_ funcionalismo. Ora,
composição acionãria de_ empresas é algo que não secapitula em rienhum desses itens. Portanto, o Decreto nç
2.023 _é-_ rigorosamente inc-onstitucional e as empresas
brasileiras de capital aberto continuam desnacionalizadas, não podem beneficiai-se de incentivos. Haverá melhor demonstração, Sr. Presidente, das circunstâncias
frívQJas_ em que foi votada a lei?
A tecnologia ~e itlfor'?ãtica é, à parte a biogenética,
{alvez a, tecriologia ·de evolução mais rápida do Mundo.
Produtos se tornam obsoletos, às vezes, em 18 meses a 2
anos; pesados investimentos se tornam desatualizados.
Uma fábrica de mícroeletrônica, de chips, uma fábríca
mo.P~rnª custa_l_Q()~milbões de ôólares, e hã sempre~ peTigo ~e, ao se compl~tar a fábrica, jâ_ seja inadequada
:Rara_ nova geraç3.o de chips no mercado~-Por iSso ê que ê
imprescindível adotarmos o método de joint-ventures,
_ç_onvid~nd_o_ as_ empresas líderes, que continuamente evoluem nesse se_tor, a se instalarem no Brasil, preferivelmente dando maioria a capitais brasileiros.
_ _ _
Estamos às v~eras do córrlputadorcfePrÕce&samen~
io pãi-alelo, de __arquitetura diferente das afquiteturas
atuais, que são aS arquiteturas von neuman. As novas arquiteturas serão "non vou neuman" e, certamente o Brasil não terá c-ondiçÕes de acompanhar o passo tecnológico_. Jã se __delineia para mais alguns anos, talvez uma dé·
ca_d.:t, o computador de inteligência artífiCial. Isso:-nos será inacessível. E por que nos será inacessível, se continuarmos com a atual Política fechada de Informática1
Por-gue o Brasil investe em pesquisa de informâtica meio
pOrCe-nto do _que o Mundo investe. Com esse nível de ínvestimento, que não podemos expandir, se não em escala
rriuito limitada, ser-nos-â impossível alcançar a autosuficíência cjt.ie objetívamos, objetlvo ambiciosamente
equivocado aliás. Deveríamos ter como obje_dvo ma~
mízãr :a_ pr-odl:lção de informática no -Pais, não necessariamente por capitais brasileiros, mas por quaisquer outros capitais, senão ficaremos na maior dependência
possível, que é a dependência posslvel, que é a dependência de importações. É a isso que nos condenarã a atual
Política de Informática. Sob o pretexto de nos dar independência tecnológica, vai criar a verdadeira dependência tecnológica, que é dependermos de importações,quando podíamos ter, através de associações e jointventures com as companhias líderes, essa produção realizada aqui no País. É isso que me torna triste, depois de
ter batalhado, anos e anos, pelo desenvolvimento de uma
política industrial sadia para o Brasil, e de ter algumas
realizações a meu crédito, como _o problema de metas
preparado para o Presidente J_us_c_etino Kubitschek. Muito. obrigado. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MUR!LO BADARO NA SESSÀO DE 19-5-86, QUE
SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇ0ES NO DCN -(SEÇÀO ll/-DE205-86:
O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG. Para uma
breve comunicação.)-:.... Sr. Presid_ente, Srs. Senadores:
Nós, em Minas, somos avessos-às manifestaçõeS radicais. Por isso, agrada-me vir aqui à tribuna ofereCer
aplausos e solidariedade ao Governador do _Estado que,
em entrevista à imprensa- nacional, contestoU- a decisãO
da ComisSão de Estudos Constitucionais com relação à
Polícia Militar, proferindo sentença que, de certa maneirã, encontra unanimidade no sentimento e no CoraçãO
dos mineiros ...A Polícia Militar de Minas é intocável".
Não se- conbece, nos últimos tempos, idéia mais estapafúrdia e mais carente de Qbjetividade e_de_oportunidade mesmo, como a contida na decisão da Comissão de
Estudos Constitucionais.

Maio de 1986
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Essa proposta no sentido de transformar as Polícíã:S:
Militares como meros ramos__faradados das Polícias Civis nos Estados foi tachada pelo Professor Migúel Real~.
naquela Comissão, como uma decisão _irrespons'ável. Palavras do grande juiista brasileirO Miguel Reale: .. decisão irresponsável",

O que se quer fazer através da proposta aprovãda ati
por escassa maioria, é mudar a competência das Polícias
Militares, o que significa a sua extinção. No caso m~nei:
ro, Sr. Presidente, em especial, diria a V. Ex•, a Pofícia
Militar de Minas, que teve entre seus componentes o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, qUe ê o seu Patrono,
é uma das instituíções mais profundamente viriculadas

ao.espfrito i:: âs nossas- tradições. Os serviços que ela pres~
ta, nã_o--só produzindo segurança, mas também no setor
social, praticame~te ocupa espaço das mais variadas na~
turezas na vida míneira. Há, inclusive, um oficial da
Polícia Militar que escreveu um lívro muito c_uríoso -Sobre a sociologia mineira, chamado: .. Sua Excelência o
Cabo", onde mostra a presença do cabo da Polícia Militar nas diversas regiões do EStado naquelas pequenas
cidades, praticamente exercitando uma atividade multiforl!le ~ a mais_ diversificada. Hoje, ainda, para comple-tar esse_ quadrO de atiVídade bastante diversas, a Polícia
Militar é responsável, também, por todo o sistema de defesa civil do Estado. Então, ela é um agrupamento fardado, que presta segurança fardada, ostensiva_,_ mas tam-

e
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bém -atUa, inclusive, na área florestal e agora Possui os
batalhões femininos.Ora, Sr. Presidente, a polícia de Minas Gerais não pode, por decisão de uma comissão de ~_tudos constitucionais, ser sequer -ameaçada porque isto para nós seria intolerável e insuportável. Portanto, dou a minha solidariedade, como mineiro,_ ao Goveinador do Estado pela
sua posição irretocável nessa matéria, e creio que é de
Minas Gerais cqmo um todo, por unanimidade. Fo.í infeliz e, mais do que isso, absolutamente desarrazoada a sugestão da comissão, que em meio a tantos assuntos urgentes e sérios, coloca um tema que, absolutamente, não
necessitava ser tra_tido à colação nesta oportunidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SEXTA-FEIRA~30

ANO XLI - N• 58

DE MAIO DE 1986

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
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!.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n'l' 123/86, de autoria
do Sr. Senador Nelson CarneirO, que altera disj)ositi~
vo do estatuto dos funcionários públicos civis da
União, de modo a determinar que o -tempo da licença
especial não gozada seja conSiderada para- efeitô-dC
percepção de qüinqüênios.
-Projeto de Ler do Senado n'~ 124/86, de autõría
do Sr. Senador Passos Põrto, c{ue autoríza O servidor
civil da União _a indícar pessoa que tenha -como dependente para efeito de percepção de pensão e- dá outras providências.
--

1.2.2 - Requerimento
- N9 109/86, de autoria dos Srs. Senadores Altie- do Canl]los e CarloS Ch1arelli, solidtando ur&êiicüi
para o Projet? de Lei da Câmara n9 .?-d~j85 (nll
6.332/85, na Casa de õrliem).
·
1.2.3-; Discursos do Expediente
SENADOR MÃR/0 MAIA - Denúncia de procrastinação que estaria õCõrrendo na concessão,~ pela
Coordenadoria do INCRA, de títulos definitivos aos
pequenos agricultores do Acre.

SENADOR NIVALDO MACHADO -Relatório
da Administração do Govern3dor Roberto M"ã8alhães, do Estado de Pernambuco.
- _
SENADOR NELSON CARNEIRO--' Apelo: ao
Presidente da República no sentido d~ iris~alação, no
Rio de Janeiro, da usina de pro-cessamento de amó-'
nia e uréia.
·
·
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado nll 97/86, Q.uC-estabelece normas para a propaganda eleitoral nas eleições
de 1986 e dã outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da ~ara nt 4/86 _(n! 7.157/86.
na Casa de origem), que dispõe sobre a transmissão

do prograrrfa oficial referido na alínea e do art. 38 da
(ii n'~.4.117, de 27-de-agostO_~e l922"""':"Côqigo Brasí-.
Ieiro de Telecomunicações. Votação adiada por falta
de quorum.
__;_::,;Projeto de Lei da Câmara n"' 69/81 (i:Jf816/79,
ria Casa de orig~m), que dã nova redação ao art._llO
da LeT n9 5.108,~ de 21 de- setembro de 1966- Código
Nacional de _Trânsito, determinando o pag~~ento,
pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabilidade, Vota_ção adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara nt 71/81 (n'i' 81/79, na
de origem), que modifica a redação do caput do
da Lei n" 4.380, de 21 de agOsto de 1964, que
institui o sistema financeirO para aquisiçãO de" casa
própria: Votação adiada por falta de quorum.

~cas-a

art~ _?'i'

-Projeto de Lei da Cântara _n'i' 85/8J (n"'
3~652/80";- n-a Casa de origem), que altera dispositivo
dà'Lei n" 6.537, de 19 de junho de 1978, dispondo
sobre os ConSelhos Federal e RegtOnais de Economia. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nt 104/79 (nll
3.923/77, na Casa de origem), que especifica condições para inscrição e registro de embarcações. VotaçàO ãdiada por faltã de quoruni. --Projeto de_ Lei da Câmara n'1 196/84 (n'i'
na Casa de origem), que dispõe sobre a
alienação de imóveis pertencentes aos munícípios e
d_ã Çl_utras providências. Y~taçã9 adiada por falta de
quorum.
2.736/8~,

..:.... ProjetO de Lei da Câmara n"' 187/85 (nll
~kQ:§ZL~5, qa Ç~-ª de origem), que fix:a Os v~Iores çle
retribuição da categoria funcional de biomédico ~ dã
_outras providências. Votação adiada por falta dequo_rum.
.. . -·
~
.
.
. ,-:-- Pr:ojeto _de Resolução n" 169/85. que autoi"izáo
GovernO do Estado do Acre a realizar operação de
empréstimo externo, no valor de USS 20,000;000.00
destinada a carrear recursos para o programa rodovi~rio daquele Estado. Votação_ adla_da por falta de
quorum.
- Requerimento n'92f80, dC aUtOria do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando, através do Ministério da lndúst~ia e do CÓÍ!J.êrcio ~à Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP, acerca da inter-

~up_ção havida nas a_tividades de empresas de previdência privada e conseqüentes providências porventura tomadas visando à defesa dos associados dessas
entidades. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n"'95/86, de autoria do Sr. Senador Lenoír Vargas, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n' 16/85, de
sua autoria e de outros Srs. Senadores, que concede
aos ex-Senadores da República o direito de utilização
dos serviços técnico-assistenciais do Senado Federal
que discrimina, e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 4/84, que introduz
alterações no art. _17 da Lei n9 5.107, de 13 de_ setembro de -19-66, para dispor sobre indenização- aos
aposentados espontaneamente e que contavam mais
_de _Qoze anos de serviço na mesma empresa anterior·mente a:·setembro de 1966. Votação adiada por falta
_
de ~quorum..
- Pi-ojetO de (ei do SenãdO n'l43j85, qüe revoga
disposição do Decreto-lei n' 1.910, de 29 de de~
zembro de 1981. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 46/85, que introduz
modificações no Código Penal com vistas a ampliar a
imunidade penal do advogado no exercício de sua
atividade postulatória_j_udicial. Votação adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 151/85, que dispõe
sobre a edição de decretos secretos, e dâ outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

- Projeto de Lei do Senado n"' 242/84. que dã
oova redação ao art. 7' da Lei n'i' 5.692;- de 11 de agosto _de: l_921_L._que fix~ as diretrizes e b_ases para o ensino
de I"' e~-gfaliS. VOtação adiada por falta de quorum.
- Projeto de ~ (ia Câmara n'i' 197/84 (riii 953/83,
na Casa de origem), que inStitui o Prog-ratha Nªcional do Milho - PROMILHO, e determina oUtras
providências. Discussão sobrestada por falta de quorum, pafã ·votação do Requerimento n'i' 93/86.
-Projeto de Resolução n"' 12/86, que autoriza o
GovernO do Estado do Cearã a conhatãr operação
de crédito no valor de CzS 5.405.727,26 (cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e
sete cruzados e vinte e seis centavos). Discussão enCê-rrãda, ficanf:!o a vOtaÇão adiada por falta de quorum.
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- Projeto de Resolução n'>' 13/86, que autoriza o
Governo do Estado do Ceará a_ realizªr operação de
empréstimo eX:terno, no valor de USS 40,000,000.00(quarenta milhões de dólares norte-ameri_ç:anos), desM
tinada ao programa de financiamento- da dívida externa daquele Governo junto ao B-ªnc;o do Estado do_
Cearã S/A. Discussão encerrada, ficando a votação_
adiada por falta de quorum.

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR MARCONDES GADELllA ~ Homenagem ao Sr. Rubens_Vaz da Costa, s1,1plente do
Senador Aderbal Jurema. Renúncia do Ministro Nelson Ribeiro, e nomeação do Sr. Dante de Oliveira
para a Pasta da Reforma Agrâ.ria.

SENADOR ALTEVIR LEAL-

Justific~ndo

po-

sição adotada por S. Ex~. em pedir adiamento devotação para o pedido de empréstimo para o Estad_o do
Acre, face a notícia veiculãda no jornal A Gazeta do
Acre.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Situação
dos funcionãríos que trabalham nas dele&acias e nos
presídios.
SENADOR ODACIR SOARES__- Denúncias de
irregularidades que estariam ocorrendo no Estado de
Rondônia, feífas peló Vereador José Afonso FlorênM
cio, da Câmara Municipal de Porto Velho.
1.3.2 - ComUnicação da Presidência
ConvocaÇãO de sessão extraordinária a reaUl.:ar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem d9 Dia
que designa.

!.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 8I•SESSÃO, EM29DEMAIO DE
1986
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Oficio do Sr_._l'>'..Secret.irlo da Çâmar_a dos
Deputados.
Encaminhando à revisão do Senado, autógrafos do
seguinte projeto:
-Projeto de Lei dª--_ Câmara n'>' ~/86Complementar (n'>' 316/85 -,Complementar, na
Casa de _origem), que dispõe sobre nova red~ção e Jevogação de artigos-da Lei Complementar n'>' 35, de 14
de março de 1979.
2.2.2- Comunicação da Presidência
Prazo para apresentação de emendas ao Proje~Ó de
Lei da Câmara n'>' 6/86-Complementar,lido anterior·
mente.

2.23 ~ Requerimentos
~N~

110/86, de urgência pãra OficiO "S" nl'
44/85 (CG n'l275f85, na origem), solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de
empréstimo externo, rio Valor de USS 7,900,000.00,
destinado à liquidação dos compromissos externosjâ
existentes e vencíveis em 1984 e 1985.
- N9 111/86, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n"' 67/86, que dã nova redação ao art. 237 do
Có_digo Eleitoral, dispondo sobre abusos do poder
econôniiCo nas eleições.

2.2.4 - Leitura de Projetos
- Piojeto de Lei do Senado n"' 125/86, de autoria
do Sr. Senador Odacir Soares, que ·altera a- Lei Õ"'
6.044, de 14-5-74, para estender a toda a MagistratuM
ra Federal o beneficio prescrito em seu artigo primei-

ro.
-:-Projeto de Lei do Senado n'>' 126/86, de autoria
do Sr. Senador Odacir Soares, que dá nova _redação
aos artigos 665 e 666, da Co"nsolidação das Leis do
--Trabalho, dispondo sobre fêrias e remuneração de
juízes classistas.

i.~.S ....- Comunicação da Presidênci~

-Requerimento n" 95/86, solicitando, nos termos
do art. 279, II, c, 4, combinado com o art. 195, I, do
Regimento Interno a inclusão em Ordem do Dia, do
Projeto de Resolução n9 16/85, que concede a.os exSenadores da República o direito de utilização dos
serviçOs técnico-assistenci.itis do Senado Federal que
discrilr!~n:i, ~ dã outras providências. Aprovado.
- Projeto de Lei do Senado n9 332/80, que erige
monumento nacional a Cidade de Laranjeiras, no Estado de Sergipe. Aprovado, em)<;> turno, após usar da
palavra no encaminhamento da votação o Sr. Jorge
Kalume.

2.3.1 - Matérias aprecl&daS após a Ofdem do Dia.
OfíClofl'>' 44/85, em regiine de urgência, nos termos
do Requerimento n'>' 110/86, lido no Expediente da
sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de ResoluÇão n'<'_ 36/86, após pareceres das comissões competentes. A Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução n'>' 36/86,
em regime de urgência. _Aprovada. À promulgação.
- Projeto de Lei do Senad1J n9 67/86, e~ regtme de
urgência, nos termos do Requerimento n'>' 111/86,
lido no Expediente da sessão. Aprovado, após parecer
da Comissão de ConstituiÇão e Justiça. À Comissão
de Redação;

- Presença na Casa, do Sr. Rubens Vaz da Costa,
suplente convocado da representação do Estado de
Pernambuco, em virtude do_(alecimento do Senador
Âderbal Jurema.
-- -·

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'<'
67/86, em regifrie de urgência. Aprovada. À Câmara
dos Deputados.

2.2.6 - Prestação do compromisso regimental e
Põsse dO Sr. Rubens Vaz da Costa

sessão.

2.3~t- Designã.ção da Ordem do Dia da próxima

2.2.7- Comunicação
-Do Sr. Rubens Vaz da Costa referente à sua fifiação partidária e nOme parlamentar. _

2.3 -ORDEM DO DIA
- p;ojeto de Lei da Câmara n'<' 4/86{n'>' 7.157/86,
na Casa de origem), que dispõe sobre a transmissão
do programa oficial referido na alínea e do art. 38 da
.:iei n9 4.117, de 27 de agos_to de 1962- C6digo Brasileiro de Telecomunicações. Aprovado. Â sanção.
- Projeto de Resolução n'>' 169/85, que autoriza o
Governo do Estado do Acre a realizar operação de
"értiprêstimo eXterno, no valor de USS 20~000,000.00
-(vinte milhões de dói~ not:te-americanos), destinada a carrear recursos para o Programa Rodoviário
daquele Estado. Aprovado, após usarem da palavra
no encaminhamento da votação os Srs. Mãrio Maia e
!orge _Kalume. À ~(_)missfu? de ~e~a~~:

2.4- ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNOADQS EM SESSÕES ANTERIORES
.-Do Sr.Senador Josê Lins, proferido na sessão
de 22-5-86.
-Do Sr. Senador Octávio Cardoso, proferido ria
sessão de 28-5-86.
-Do Sr+ SenadO! Moacyr Duarte, proferido na
- sessão- de 28-5~86.

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
- N•s 53 a.55, de 1986.

5 - MESA DIRETORA
6 --LIDERES E VI CE-LIDERES~ DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata «la 80"' Sessão. eJ;Il_ 29 de maio de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordi11ária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Passos Pôrto e Mário Maia
Art.~ 117.
Pant_e(eito de apoSentadoría será-cqn"tad_o
Cfl?- dobro-O temRO de licen_ça especial que o fUncionáriO_
não houv_cr gozado.

ÃS 14HORAS E 30 M/NUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 'OS SRS. SENADORES:-- -

Jorge_ Kalume- Altevir Leal- Mário

Maia~

Euni·

.....

ce Michiles- Raimundo Parente- Gaivão Modesto"""":"
Odacir Soares - Hélio Gueiros ~ Alexandre CostaAmériCo de _Souza- Alberto Silva- João Lobo- Ce-

sar Cais - José Lins -

Moacyr Duarte -

A lista de

~

.. ·.
~

~

..... :_· ... : . ·: . ·:,· ..
_

O Congresso Nacional decreta:

!~'~Secretário.

"Altera dispositivo do estatuto dos funcionários
ptitlicos civis da União, de modo a determinar que o
tempo da licença especial não gozada seja considerado para efeito de percepção de qüinqüênios."

_

Autoriza o servidor civil da União a indicar pessoa
que tenha como dependente para efeito de percepção
de pens~o e ãá outraS providências.

presença acusa o comparecimento de 36 Srs. senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniC-i3.fnos ncissos tiabalhos.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão· ser lidos pelo Sr.

PROJETO DE-LEI DO SENADO
N• Ú3, de 1986

_.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 124, de 1986

- Luiz Cavalcante...,.,.. Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Moacyr Dalla- _Nelson C~!"n9_!o---:-: Jamil Haddad_
-Alfredo Campos- Marcelo Miranda- Affonso Camargo- Álvaro Dias- Enéas Faria- Lenoir Vargas
-Carlos Chiarelli- Pedro Simon- Octávio CardosO.

São lidos os seguintes

. . ..

- _viço Pú_bl~co CMI__ ~ de Finanças.)

Humberto

Lucena - Ma re-andes Gadelha - Cid Sampaio_- Nivaldo Machado ~ Guilherme Palmeira - Carlos Ly_ra

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

~·

... ' (i~· co·l;/;s;a~; ·d; c~~itit~i~ã~ ~· j~;;i;;: d~-s;;.-

o-=

Art. ]? _ O servidor civil, militar ou autárquico, sÓltciro, desquitado ou viúvo poderá considerar seu depen~
dente,_ para p~rce:r~ão de pensão temporáií~, -pesso~: de.signada, que só poderá sir menor de i 8 anos ou maior de
_60 anos, ou inválida.
Art. 29 A pessoa designada só fará direito à_ pensão
se)]ào concorrer com herdeiros nr:cessários, _c_om cônjuge
sobrccxistente, ou companheira que tenha vivido na de~
pendência econõmica do segurado, mesmo não exclusiva, desde que a vida em comum u!trapasse cii!_C.O anos.
- Art. 311 A preSente lei eiitrará em Vigor na- data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação

A Consolidação das Leis da Previdência Social, em
seu_ artigo 10, quando defi_ne os d~pendentes para os efei~
tos dos berlefícios previdênciáriÕs, inclui a pesso"a-QUde-.
nha sido livremente designada pelo segurado. Nada mais
Art. l~' O art. 117 da Lei n~ 1.711, de 28 de OUtubrO~
justo. O segurO social com a ab~angênCia protecionista
de 1952 (Estatuto dos funcio_ilários· públicos civis -da
que _l~c é própria nãg perde, porém, o_seu sentido indivi-:_
União) passa a vigorar' conr·a seguiiiie redaçãO:-duaL
-Assim é que O deitinatár(o -da proteção contribui, ao
"Art. I f7. O tempo correspondente à lícença
correr
da relação d_e emprego ou da prestação de trabaespecial não gozada é considerado como de efetivo
lho, iteni.tivamente, com os prêmios estipulados para faexercício para efeito de gratificação adicionar por
zer
jus
às indenizações pelos riscos futuros.
tempo de serviço e cont"ado em dobfO para e-fertOCJeNatural é, pois, que o segurado da previdência social
aposentadoria." ·
inscreva como seu dependente aquele a quem queira beneficia-r com a pensão" q_ue decorrer do iisco _rri::i.ior.Art. 211 Esta lei entrará em vigdr na data de sua
--Se a pensão por morte chega, assim, naturalmente, a"õ
publicação.
dependente
designado pelo segurado, no regime da preArt. 3<? Revogam~se .as -disposições em contráiíá.
vidência social, tal não ocorre com o servidor público,
_ regido_ pela norma estatutária.
Justificação
A lei aplicável (Le_i n~4.069, de II de junho de 1962)
não--cogltou da .~pécie.
-_ __ _ __
~Hã, no texto do art. 117 do Estátuto dos FunciOnáriosPúblicos, uma inoongfuência e Uriúl irijustiÇa qu~ prect:
- _AssiÍri, os di~PosftíVos.corlU~os nos-Pú"á8raf0s que se
sam ser reparadas.
seguem ao art. ·59 da mencionad·a lei, como também a
norma referente ao salário-família inscrita· no arf. 21 do
De fato; se o tempo da licença espeC:iãl do art, ll6,
mesmo repositório, silenciam sobre a hipótese.
quando o servidor a goze, afastando~se do cargo, é com~
.Já_ a Lei n9·3.l7~, de 12 <l.e_ março de E'i,58J que díspõe
putado como de efetivo exercício segúndo a regra do art. ~
sObre--o Plano de Assistência _ao Funcion_ário e a sua
79, IX por que, então, não coriSiderá~lo também-efetivo
__ _família, previsto nos arts. 161 e 256 do Estatuto dos Fun~
exercício para efeifo de_ percepção de qUinqUêniOs?
Tal solução, ao·-que nos parece, encontra guarida no
cionários Pú_blicos, ao enumerar os beneficiários à per-~
precedente até mais vantajoso do art. 117, que'mandacepção de peilsão vitalícia ou -'temporáría, não cogita
computar o período da licença-prêmio não gozqda, em _-.
12mbé[I1 ~-e p~soa livremente desig_l}ada pelo s_eryidor.
dobro, para efeito de aposentadoria.
~.'---Asituaç"ão é injusta. Suponha-se que o funcionário ou
flin_cionária, mantcnha~se solteiro ou solteira, não tenha
E, portanto, nosso entendimento que esse-tempO deva
c não tenh.a a.scendente nas condições marcadas na
filhos
ser considerado de efetívo exercício, ainda que de modo
Ulíiiea c, do- art. 51', da lei logo acima citada; se ocorre sUa
singelo, para efeito de concessão ria chamada gratifi~
morte,
_a ninguém poderá chegar o benefício da pensão.
cação_adicíonal (qUinqüênios), tal como aqui pleiteado.
Dá~se que, tal funCionário Contribui a vida inteira para o
Sala das Sessões, 29 de maio de 198_6. --:- Nelson CarneilP
ASE
ou_ para entidade previdenciária -próPria, sendo_
ro.
certo que do rol dos bencficíos previstôs pelo sêguro-so~
dal em causa constava o -risco do pagamento da pensão,
LEGISLAÇÃO CITADA
_ conforme o çaso, vitalícia ou temporária. E bem pode ser
que o segurado em causa tenha sob sua dependência; Ou
LEI N" 1.711
assistência direta, pessoa a que vá fazer imen~a falta--a
DE 28 DE OUTUBRO DE 1952
sva morte, -_ - _ -..
_
(EstatJ.ltJ dos FuncionáriOS Públicos Civis da União.)
·= .- ~_A _tendênc"ia legislativa é fu"sionar os regimes previden~ ciáriQs. Já~se faz._aliás, a C<?ntagem reciProca-de tempo,

O Congresso Nacional deCreta:

quer sob regime estlltutário, quer sob regime de relação
de emprego. Já se estabelece, assim, sistema de vasos comunicantes..
Por ser assim, é que o projeto que ora se apresenta,
e:iratarrieiite Cp..iáildo se proCura dar novas diretrlzes à administri!Ção púOTica leva ao servidor estatutário benef"í·
cio prcvidenciário quejã assiste, de longo tempo, ao ser~
vidor regido pela CLT ou aos trabalhadores em geral.
O benefício em causa consíste no direito que se outorga ao funcion[lrio de livremente designar dependente
para efeito de percepção de pensão temporária.
Salaçlas 5;ess.ões, 29 de maio de 1986.- Passos fôrto.
(Às Comissões de ConJtituiçào e Justiça, de Serviço Público Civil~ de Flnancas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)----:- -OS projetas
serão publicados e remetidos às COmiSsões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 11'~Secretãrio.
É lido o seguinte

REQUERfMENTO
N• 109, de 1986
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"C" do Regimento Interno, para apreciação do Projeto

de Lei da Câmara 205/85 (N• 6.332/85 na Casa de Origem).
Sala das Sessões, 29 de maio de 1986. - Alfredo Campos - Carlos Chiarem.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - De acordo
com o disposto no art.- 375, III, do Regimento Interno,
este requerimento figurará na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
-0 sR. PRtsn)ENTE (Passos PQrto)-:- Há oradores
inscritos.
-•
Concédo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha. (Pausa)
S. Ex• não estã presente.
Coni::edo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÀRIÓ MAIA (PDT- AC. Pronuncia o-seguinte discursO.)- Sr." Pfesidente, Srs. Senadores:
Nesta êpoca em que toda a Nação brasileira vive in~
tensamente a necessidade de se fazer valer a justíça social
no- rileio rural, atravé~_da implantação definitiva de unia
reforma agrária no País, todos nós, enquanto representantes legítimos do povo n_o Congresso Nacional, deVemos c:O!?borâr pai-a que os· instrurll_entos necissários a
esfa re(orffia agrária Sejam efetivamente executados pe~
los órgãos do Governo em todos os Estados.
Sr. Presidente, Srs. SÇnadores, compartilhando dessa
pieociipãÇão de fiscalizar a aplicaçãO desses instrumentos- da ieforma agrária, venho aqui, desta tribuna, colocar sob suspeita a Diretoria Regional do INCRA em
meu Estado, que estaria manipulando o direito legal dos
peqúenos agricultore-s de terem acesso aos títulos defini~
tivos_ de suas parcelas de terra.
A-a1ual Diretoia do INCRA no Acre, segulldo relato
de prejudicadgs estaria_ engavetando e segurando os títu~
los definitivos de propriedade da terra de mais de 100 pe~
q·uetios agriculfõfeS assentados nos projetas de coloni~
zação da Autarquia no Estado. Apesar desses títulos de~
finitivos jã se encontrarem. na sede desta Diretora hã
vários meses, a Dir_eto_(ia da Autarquia, segundo infor~
rnarn ãlguns parceleiros, somente quer entregá-las aos
agricultores em período mais próximo das eleições de
novembro, com o objetivo_de levar dividendos eleitorei~
ros para o cândidato do PMDB ao Governo do Estado.
O mais grave, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que
eSta manipulação do INCRA Regional, retendo os tftulos de terra, está trazendo sérios prejuízos para os peque-nos agricu_l!ores assentados nos projetas de colonização
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da região. Por falta desses títulos, esse~ pequenos-agrí~
cultores não estão conseguindo financiamento agi'fcola:
na rede bancária do Estado para poderem plantar ria safra deste ano. O prazo deste financiilnehto está~Se esgotando e centenas de famílias estarão impedidas de plantar alimentos básicos nesta safra agrícOla. E caso não
consigam recursos na rede oficial de crédito agrícola, essas famflias serão obrigadas a vender suas parcelas de
terra e terão de ir para a periferia da Cai:iital do meu Estado, engrossando o mutirào de ex~seringueiros_e __e)'Cagricultores que jã vívem aós milhares em tciial_~ta:do_de
pobreza e miséria. Estas terras deverão voltar às mãos
dos latifundiãrios, oCã.Sionando um retrocesso· nos objetivos a que se propõe a reforma agrária 'do GovêfnQ_. --

0 Sr. Jorge Kalume --Permite V. Ex" um apai'te'?
O SR. MÂRIO MAIA - Com iodo Piazer, nobre Senador Jorge Kalume.
'

O Sr. Jorge Kalume- Louvo V. Ex+ pela denúnc_ia
fundamentada que está fazendo contra a procrastinação
da Coordena__doria do INCRA no Acre,~no sentido de Só
entregar os títulos aos parceleiros nas proximidades das
eleições. b. certamente uma,_ forma, ou fófmUla, ericõntrada pela Dlreção do INCRA, no nosso Estad_o, de escravizar- a expressão é esta - os pobres homens que trabalham a terra. Com esfe métO-do, a Coorçlenadoria deseja iiiipor, Certamerite, algum candidato cOntra a entrega dos títulos. Repudiamos essa ·conduta. Estamos solidárioS Com V. Ex+lgual reclamo recebi, quando da visita
peJo·s municípios-acieãnos. Usaria a tribuna também fazendo a mesma denúncia, se V. Ex" não estiVesse ocupando neste momento, para denunciar ao Governo e à
Nação esse método, que nãd_reflete o -pensamento S?dio
do Presidente da república--nem d_a__Dire'ção do INCRA.
V. Ex~ está faZendo as denúncias em seu nome e no da
Bancada do Acre. Obrigado pela denúncia _corajosa.
Continue assim:;·porque V. Ex• também tem o nosso respaldo e a nossa solidariedade.
O SR. MÂRIO MAIA- Agradeço a V. Exio ci _apãfte.
Não sou eu que estou fazendo a denúilcia. Estou fazendo__
uma advertência. A ~enúncia veiõ:-dos parceleiros,: ..

preg~tmos durante a C<lmpanha de 1982, quandO tiVemoS
_.a hgnra de receber o sufrágio universal do.s votos não só
do _p_tvfDª, àquela época, comO de inúnierã:s outraS"-:-agre~
miações, ·uma vez que considero que a votação que alçunçamos em 1982, como alcançaremos em IQ.36, foi e
Será uma votaÇãO ecumênica.
Infelizmente a Administração, sob o pálio do PMDB,
eu nãp diria do PMDB, porque o Partido na sua totalidade, na su._a forma, no seu conjunto,na sua base eleitoral, não tem culpa, absolutamente, disso, mas_uns poucos, e digo uns poucos mesmo, reduzidas a duas ou três
famílias que passaram a dominar os- destinos do Partido,
el~ se desviaram profundamente d_qs princípios, dos
Programas e do próprio Estatuto do Partido, fatos que
me levaram a me afastar dessa agremíação partidária.
Agora, culminando com essa denúncia dos_ parceleiros,
trago a prova de como a Administração atual do Acre
desviou-SG. profundamente .do roteiro que traçamos em
1982.
Portanto, rlobres Srs. Senã.doreS, é meu dever cobrar
dó Governo Federal, especi<ilmente do Presidente José
Sa rney; -providências urgentes para que ponha fim a este
tipo dcação ab_us_ivae autoritária, que só vem agravando
a situação de abandono e desassistência,das milhares de
famílias de pequenos agricultores do meu Estado, inclusive daquelas-qUe vivem noS próprios projetas de colonização qüe o INCRA I?antém na região:
Apelo ao novo Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário e ao Pn::sidente do Incra, que será nomeado, para que dê_em um bas~a imediatamente a esta ação
ilegal e- interesseira da atual Diret_oria do INCRA cm
meu estado, _mandando liberar imediatamente os títulos
definitivos dos pequenos projetes de colonização da Autarquia.
!=era o,_q~~ tinha a dizer, Sr:. Preside~te, (Muito Bem_!)

o

SR. PRESIDENTE ceªS§_OS PÓrto) - Conçeçlo
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado._

E up6s assirialar a descrença dos órgãos financeiros fedcrajs no Semi-Árido, enfatiza aquilo que yem sendo
uma_ espécie de brado de alerta com relação ao sertão
--nordeStinO: · -- ..... não.há desenvolvimento porque não há infraestrutura de apoio, não se implanta a infra-estrutura
por não se vislumbrar uma resposta económica satisfatória."
O gra~de -dt!safio do sertão, todos sabem eis,~é a água.
Ãgua a_ser captada no ventre da terra, água a ser retirada
quando as chuvaS são dadivosas, água 'a ser transferida
desse autêntico milagre ·que ê o rio São Francisco.
PrTITi.e!ro, a ágt.iã de beber. Que Oão" se surpiendem osbrasileiros de outras regiões, mas cremos eStarem bem
vivas as imagens de sertanejos a correrem atrás de
~nhões..:ptpas, que vinham de fongajornada com sua
carga preciosa, água essa que mal dava para matar a sede
daquelas populações renitentemente apegadas à terra
avar"a e quase: madrasta do sertão.
••_Um estado que tem _quatrocentos e cinqUenta quilômetros de ri_ps perene...- não tem o direito de passar sede",
E também não se pode admitir que rebanhos sejam dizi-mados, q1,_1~_plantações se e_stiolem ~ falta de ãgu~.
Uma adutoia, com a extensão de 172 quilómetros, foi
construída com recursos do Estado, ligando oo_Sil,o fran~
cfscó à importante cídade de_ Salgueiro, cobrindo diretamente, ãlém ao município ã: que se dirige, oS de Terra
Nova. Serrita, Parnamirim e Verdejante, assegurando-o
abastecimento de água a mais de 100 mil sertanejos.

ª-

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun·
cia _D __ Seguinte discurso.) - Sr: Presidente, Srs. senadores;

O Sr. Jorge Kalume- V.

Ex~

é porta-voz daqueles

que estão prejudicados.

O SR. MÁRIO MAIA,- "em número inccmt"ável, que
me preocuraram recentemente, quando visitei aquelas
glebas, os projetes de assentamento do It:-JCRA- Padr.,e
Peixoto, Quixadá, Santa Quitéria -e outros-mais--:-. fizt},ram esta reclamação e me pediram aprescnfasse esta denúncia, em forma de reclamação, o que estou fazendo
agora, para que seja~ apuntdos os fatos. Se verdadeiros,
acho que é muilo grüve a atitude da Diretõr1a para com
os parcefeiros daque[cs projetps de assentamento. Estamos num ano eleitoral e achamos que o Poder Executivo
deve-se comportar com toda isenção, porque- o Poder
Público não pode ser objeto de manipulação para ITns
elcit orais.
O Sr. Jorge Kalume- Eu perguntava a alguns que me
procuraram se o chefe do Governo acr'eano tinhaconhe,
cimento dessa medida e se tinha tomado alguma iniÇ'iativa em f:.~vor dos parceleiros. Díssáãm~me que nã-o. O
Govei'no Sabia, mas· estava apoia rido a CoordenadQria_ _
do INCRA, em Rio Branco, porque comungam d9 mes- _
mo ideal. Não interessa naturalmente-à Coordenadoria
nem ao Governo_do Acre, nem ao que saiu nCm U'o a:tt.ial,
beneficiar os p<irceleiros, mas beneficiar-se ãtraVés dessa
maneira de escravizai" o pensamento -desses humildes e
bravos patrícios que trabalham em favor do próprio Estado, no amanho da terra.
O SR. MÂRIO MAIA - Atitudes como esta e oU.tias
semelhantes do a tua! Govefno do-PMD_8_clo Acre é que
me levaram a- afastar-me, mesmo contra a vontade, do
PMDB, Partido que ajude_La__criar, a fazer crescer no
meu Estado, ao qual pertenci-durante lon&Qs anos, desde
o tempo do MDB, mas as divergências ultimamente se
tornaram tão graves e tão profundas_no_encaminhamento que a administração do_ PM_DB do Acre d!!U ao processo administrativo, usufruindo dos canais oficiais para
proveito indívidual e proteo.::ionísta -de candidatos escolhidOs pt:h) oficialismo dá Palácio' Rio Brancci,.-de La!
modo não pude mais permanecer-n-a-quelas hostes, por
disCordar desses métodos, que não_ fon1m a.queles_ que

Governar qualquer Estado nordestino ConStitUi sem---pre um grande desafio.
A imprevisibilidade climática, arrastando consigo s.Cqüclas advindas ora das secas, ora das enchentes, leva os
governos locais a constantes reformulações de planos,
dimcnsionadÕs que são, com bas_e no cÕmportamento
das reCeitas e uma passivei regularídade das despesas, estas últimas incorporando ao seu bOjo, qi:l"ase _serri#re,
componentes_ emergenciais de ce~ta en~ergad-ur~, __ pois
nüCI podei adffiinistiação que:dar:Se l.ndífér-e"ilfe e passiva
aos clat"!lo_r_es das vítimas daqueles imprevistos climãt_icos.
Ó GovernadOr do meu ESt"ado; Prof. Robertci-Magalhães, vem_ de prestar contas de sua gestão, no período
compreendido entre 15 de março de 1983- a 14_dQrnês em
curso.
Sciu embargo de tratar-se de unidade da federação encravada no Nordeste, Pernambuco apresenta dados e cifras su_rprcCndcntes, reflexo de criteríosã: polítíca de aplicação dos dinheiros públicos, de par com a rigorosa selcção das prioridades, com vistas ao incremento da pro~ - dução e à prestação de serviços indispensáveiS a uma população ordeirã e trabalhadora.
Assim é que, ao lado de assegurar o perfeito andamento da máquina administrativa, o Governador procurou
enfrentar os diver,sos desafios e superar as _expectativas
que os mesmos envolvem.
_
- _ __
Desses desafios, coino só i acon_tecer nQ Nordeste, traM
dic.ionalmente assolado pelas secas, os maiOreS" são os
que objetivam dotar os sertàes de uma infra-estrutura
capaz, não apenas de minorar os efeitos da escassez de
chuvas, mas também de assegurar-lhe _condições de pre· ·
venir esses efeitõS.
Como enfatiza o relatório do Governo de P~rnambu
co-:-':~-

~·ocsCnvolver o sertão é; sobretudo, vencer desafios de toda ordem. Primeiro é preCísõ supenú a cns:
torção histórica de um desenvolvimento puramente·
litorâneo. Depois, é necessário vencer uma arraigad<.t. embora gratuita, desc_onfiança na viabilidade
eçonôrriica _de todo o Semi-Ãrido." _
_._

Indi[etamente, tanto na direção do Agreste como nos
rumos distantes dQ Alto Sertão, muitos outros municípios foram beneficiados, pois em caso de_extliCtlla necessidade, os carros-pipas terão menores distâncias a cobrir.
Tal não será necessário, porém. É que inúmeras barragens,-de pequeno e médio portes estão sendo concluídas,
em diverSas áreas crítiCãs do Sertão,- ao ffiesrno tempo •
em--que óbras de perenização de rios, como o Brígida, asseguram--a ágUa' de que necessitam muitos outros--municípios.
A adutora que leva a água do São Fr_ancisco para o
Rio Garças, que terá perenizado 22 quilómetros de seu
leito, é outro exemplo do esforço _governamental pernambucano para vencer o grande desafio do sertão.
Mas quando se fala em água nos sertões, vislumbramse outros efeitos práticos, que enchem de esperanças os
corações sertanejos.
E num desdobrar de emoções, o verde nos campos, os
pastOss_uprindo a demanda_dos re_!;)anhos _leiteiros e- de
corte, o peixe, a alimentação farta, e, o-que é mais importante, o trabalho permanente, a absorção da mão-deobra local, a fixação do homem à terra onde: nasceu e de
onde não devia ter se retirado.
Com essa alta destinação é que foi elaborado o "Projeto Terra Nossa", que após criterios-O levantamento das
terras devolutas pertecentes ao Estado, fixará dentro de
rigorosos critérios seletivos, milhares de famílias que sonham com um pedaço de chão próprio, uma pequena
propriedade onde passam retirar o sustento e contribuir
para o abastecimento dos centros urbanos.
_
S_egundo levantamentos dos órgãos governamentais,
nada menos de 206.000 hectares de terras do sertão_serão
distribuídas a agricultores e suas famílias, sendo 75.000
no sertão do Araripe e 131.000 no sertão do Pajeú.
Não há dúvida, assim, que proporcionando ao sertanejo a terra e a água, tudo mais virá por acréscimO,
graças à tradicional dedicação dessa gente ao trabalho,
ao seu a_pego ao meio em que nasceu, cresceu e em que
espera sempre viver.
Como enfatiza o minucio~o Relatório do_ GOVerno_
Roberto Magalhães:
"O sertão tem hoje uma infra-estrutura mais consistente de serviços de água, de eletrificação rural,
de e:,;tradas, de abastecimento e comercialização do
crédito à produção."
cofiw _ísso, cai por terra o pessimismo de alguns. o"
sertiio nord~tino é perfeitamente viável, e participará
ativamcritc â3.s atividades económicas e logo dará sua
çon~ribuição pum o -desenvolvimento regional.
E mais ainda: ocupando um total de 68.800 km!, mais
de ses_senla por cento do Estudo, sentir-se-á o sertão peifeitameoJe integrado às preocupações governamentais de
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desenvolvimento harmõnico, dirigido, principalmente à
corrcçào de erros históricos de atribuir tão-somente ao
Litoral e à Zona da Mata a máquina do progresso pernambucano.
Como acentua o documento, que comprova a :eficiente
atuaçào do Governo pernambucano:

n:HÃRlO DQ COl'.)GR_ESSO NACIONAL (Seção H)

Entre esses programas de preve-nção destaquem-se os
que objetivam erradicar o "barbeiro", conter a doença
de Chagas c a esqui_stossomose.
Ao lado dess_es programas específicos, releve-se um
outrO que lerá suas projeções no futuiO, _Consísfcnie na
ven.úà do leite a preços sUbsidiados e a _distribuiçUo demedicamentos destírlados ao c_ombate às~verminoses e a
suprir as carêncüls alimentares.
De outro lado, o fortalecimento da atividade econômica tornou-se meta das mais importantes, pois a produção
agroindustrial da Zona da Mata representa ponderável
parcela da economt:.l do Estado.
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~ducação,--Cerca de i.200 escolas foram melhoradas e

c-onstruídas 325 novas.
Sr. Presidente- c_Srs. Senadores; a inquietante reCessão
econõmica de úmbito n::.lcional obrigou o Governo Roberto Magalhães a empenhar-~e na adoção de engenhosos mecanis~os destinados a re\(_er~er um quadr_o desola_dor Õc~Ôesem.prcgo e dt: desestíriiulo ao capital criador.
·~o resgate ..ibsolut~ ~a-.dívída SOCial de tcr!l~·
Fábricas fechavarii, crescia o contingente de desocupabuco para com o Sem1-Ando, secularmente margidos~ a utlyiç!ade econõmiça ressentia-se d~se _quadro
nalizado, por certo <linda demorará: O Se.rtão;--no
pouco animudor, expresso no recorde de desemprego
entanto, termina o Governo Roberto M<Jgalhàes,
guc detinha o Recife.
como uma nova facc_que só a corajosa decisão políTã9 preocupa_ntc conj_untura exigia prontas e eficazes
tica de interiodzar o desenvolvimento pode esboÇar
providências.
O:.lí
a
concentração
de_
esforÇ.oS
no
sentido
çla
ímpjaq_
em todos os atuais coiüOrõoS."
E estas vieram consubstanciadas na restauração dos
tação de uma malha rodoviáiia adequaqa aõ integral
mecanismos de incentivos fiscais e financeiros, e no estíÉ a e;perança, enfim, que embala a alma do sertanejo
aproveitamento da produção agropecuáricúegional, sem
mulo li iniciutíva privada, com o upoio logístico, implansofrido, quase desesperançãdo, quase afõnico de tantO
quebra nem desperdícios. Nada menos de 445_ quilômeciumar por terra, c por águu, por ajuda.
ta~,·ão de infra-e..c;trutura, inclusive portuária, de modo
tros ele estradas asfnltada$; esten,dem-se, hoje, como vigas
É o Sertão que renasce;_ énfim.
que, passados três anos, Pernambuco retomou sua pomestras, _que se ligam e se articulam um autênticQemaraSr. Presidente e Srs. Senadores, igualmente dramátisição
de dc...,(aquc na economia do Nordeste e o Recife
nhado de e:~tradas vicinais, que cobrem toda a região.
cos, dois _o_utros desafios foram- en"frentados pelo GCI\iertende a deixur de ser a cidade de maior índice de desemAssim,
a
Zona
da
Mata
vem
sendo
profundamente
no de Pernambuco ncstes __três anas:_o Agreste e a Zona-prego.
modificada, com o_ fim maior de proporcionar aos-Seus
da Mata.
Nesta linha de atuaçào, o Governador Roberto Magahabit:.mtes uma qualidade de vida das ma-is dignas e uma
Numa área de 19.130 km!, que abrange vinte e dois
lhães deu prioridade à consolidação do Complexo Indusperfeita integração ao meio físico e- social.
municípios, vivem mais de um milhão e meio de habitantrial
de Suapc, ,"que viabiliza não apenas o incremento
Sr. Presidente. Srs. -Senadores, na Capital pernarilbutes.
de atividadcs cxportudoras como a implantação de noCtina concentra-:;e cerca de um quart(fda população do
Zona de transição entre a Mata e o Sertão, a Agreste
vas indústrias na área.
Estado, proporção esta que se eleva ainda mais se atenapresenta conformação fisiográfica: ciiracteiíSTica· ·e, o
Estas, em linhas gcruis, as realizações de um Governo
tarmos para as populosas cidades que constituem aReque é mais importante, fatores climáticos inteiramente
stri·o-e empenhado em cumprir um programa que objetigião
Metropolitana.
diferenciados.
_
______
- _ - -- - _
va, antes de tudo, o bem-estar e a valorização do hoAnteS mesrrío dO agravamento do êxodo_ rural, da_ cor&t.sta lembrar que enquanto a média de chuVas no
mem.
rida para a periferia das grandes cidades, o Recife, com
Sertão não ultrapassa:.~ 6_50_mi!fmetros, no Agreste atin-Não é fúcil re\'·erter um quadro de desalento, caracterios
seus mo_c_ambos, já se tornara um grande desafio.
zado pelo abandono dos campos, pela concentração poge a até I .200 milímetros, de modo que suas duas
Nestes
últimos
vinte
anos,
a
cidade
tev_e
agravados
esporções distintas- brejos e pediplanos- oferecem conpuladonal na periferia das grandes cidades.
ses problemas, dentre os quais o do abastecimento d'áMas não é isso impossive[ se atentarmos para a dedidições altamente favorávcls à produção ãgríCola variada
gu-a e o de morada.
cação ao trubalho do povo brasileiro, em cujo coraç~o
e à pecuária leiteira e de corte~
-Desde o final da década-de sete_nta que as reservas de
Sempre brilhará a espcr:mçu quando lhe apontam ocaA presença, do Governo_ Robe_rto Magalhães revelouágua do lençol freático vinham-se revelando ins_u(icientes
minho certo, a verdadeira trilha do progresso pelo esse justat:nente no esforço ~e g~rantir_ condiçõeS" ideais
para supOrtar a Cre..~Cente demanda dos contingenfes paforço produtivo e gerador de riquezas e pelo despertar
para a exploração do vasto potencial econõmi.co dessa
pulacionais que_s_e fixarwn em Olinda, Paulista, Abreu e
das potencialidades que subsistem em cada um que acreregião.
__
__ _ __--=- _
L_ima, Igarassu e np. periferi_::!_j_ã congestionada do Recife.
ditu nO granat: dCstTno do Brasil.
A perenização de rios, conjugada à irrigação, vem mu:.
O Governo Roberto Magalhães enfrentou o d~fio e
E ê isto _o que vem sendo feito em Pernambuc_o, atradando para melhor o desempenho económico do Agresdeterminou estu-dO-s imediatos e a aplicação_de recursos
vés de "uma ação de Governo que, acima de tudo, atente. Um dos maiores rios da Região, Q_ Ipojuca e.o I panena obra que consjderou prioritária áo Sistema Botafogo,
de
ao homem e ao seu bem-estar", dentro da dimensão
ma, cstào_s_endQ perenizados, assegurando a inúmeras dComPreen_dendo não _apenas üma bãriagem com capacidades e povoados o abast~cimento inin-terrupto de água,
da de de mais de 28 milhões de metros cúbicos, como - dos valOres que nos foram legados pelo passado e pela
história.
mesmo nos períodos de longas estiagens, ao mesmo temtambém uma estação de tratamento, três estações eleva~Era o que tinhu a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem L
po em que proporcionàrão o pleno aproveitamento das
tOrias, uma adutOra e ímplantaçào de uma rede com 57
Palmas.)
terras agricultáveis.
quilómetros de extensão, ao custo de mais de 300 mi~
O HProjeto Terra Nossa", por outro lado, com
lhões de cruzados.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
132.000 hectares de terras devolutaS já discrimina-das
Aos morr_os das Zo_nas Norte e Sul da cidade destina.:-pulavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
pelo Estado, poderá beneficiar mílhares de famüia~ ~QO
SC um -serviço de abaStecimento de água, que Víilbilizará
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pro·
Agreste, e ampliará as suas possib~lidade~ de pr?du~à_o:-,
melhor qualidade de vida às camadas populacionais
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Tudo isso resultaria inócuo senão fora o _esforço__ no ~., fiaiS cUientes-Oa cidade.
_
·
Sr.
Prc..'>idente, Srs. Senadores:
sentido de assegurar o escoamento da produção e o abas- _,"'- Por outJO lado, a prol;llema habitaciOnal vem sendo
Tenho ocupado esta tribuna sucessivas vezes para fotecimento das comunidade_s. As estradas do leite, do mi'a,tacado com firmeza, buscando-se a urbanização de 22
Ct!lizar
o problema do esvaziamento económico do Rio
lho e do feijãO, ImPlantadas pelo atual Governo; proporfUVc\as,_com o atendimento de mais de 30 mil famílias e a
de Janeiro.
cionam aos municípios do Agreste a circUlação dos proimplun taçào em 240 hectares de área urbanizada, de conNesta
oportunidade, endereço ao Senhor Presidente
dutos básicos da sua economia.
. __
jun_tos habí_tacionaís com mais de 12 mil unidades.
du República e às autoridades competentes, apelo para
E hoje se _constata que, pela primeira Vez, excedentes
Dentro desse projeto, destaque-se o Conjunto Cti"rado
que
seja
situad_a
naquele Estado a usina de processamenda produção leiteira e ãgropecuária sãO levados~ Região
fV, çom 4:500 casas.·
to de amõnia e uréia, uma reivíildicaÇão de todo o povo
Metropolitanu do Recife~ çpn_tribuindo, assim, para asoAo lado__ d_essa vasta programação de urbanização,
fluminen~e, .~eja em Macaé, onde há uma grande reserva
lução desse grave problema de abastecimento"..
____ .
procUroU o-Estado incrementar a implantação e .O fartade petróleo, seja no PoJto de Sepetiba, que congrega não·
A Zona da Mãtu;- com apenas J0.8oo km2, cOm terraS
lccimento das atividact'es iridustriais, apoiando o funciosô o transp-ói'tc rodoviário como o ferroviário e o ma:dtifertilíssimas, apres_enta elevadíssimo índice de ·concennamento de quase_ três mil microempresas, i:j_ue áOremmo e se _situa 'a_ poucas milhas do Porto de _Santos, o
tração populacional, ao mesmo tempo em que se ressenperspectivas de emprego a mais de 20 -mil trabalhadores.
irand-c distrib-UiãOr- de rertllizanies -em todo O País.
te de ampla as.c;istênciu social, traduzida princiPalmente
Do mesmo modo, ainda em-apoio à geração de empre- ~
Estou certo de que as autoridades levarão em conta
em programas educacionais e de saúde.
,
gos, surge Q Conjunto Multifubril do ~aboatão, que abrieste apelo, que contribuirá para conter o esvaziamento
O ataque diretO às curêilcias das populações dos distri: gãrú-em- seus galpões nad3: mer~_os de ~2 mé~ias empre~
econômíco do Estado do Rio de Janeiro.
tos, povoados e pequenos centros urbanos c~mstituiu
sas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
preocupação básica do Govefno Roberto Magalhães.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, os desafios que,epvol-

a

=

As populações radicadaS na ZO-na da Mata ressentiaverri Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metroe_olise de crônícãs ~deficiências, decorrentes da falt~ -de serta na adquirem maior- relevo, pela ênfase dada ao hoviços básicos de saúd_e, de educação, com reflexO inclüSimem, ao_ seu_ bem-eStar, à sua qualidade de vida, suas asve no sentimento de liberdade e na idéia de cidadania.
_pirações à integração ao contexto social.
Milhares de trabalhadores não possuíam seqUer regis-Com este objetivo, diver~os programas vêm sendo imtro civil, carteiras de id_entidade, de trabalho, título eleip\antãdos, visam~ o à reduç_ão dÕ~ Índices -de :rnorialícfatoral e CPF.
Oe, mormente infan_til, à prevenção de doenças- através
Autênticos pá rias sociais, esses cidadãos marginaliza~
da vacinação e do tratamento da água e do fornecimento
dos c an_ônimos prestavam-se à exploração de elementos
alimentar, beneficiandO um milhão e duZentas mil pespoucos escrupulosos, que podiam conduzi-los a aventuSoas, afora o vitorioso programa de venda de leite subsiras temerárias e impatrióticas.
-- diad9 a,_ mllhar_cs de famílias c~rentes.
A mobilização comunitária e a implantação desisteNeste- cQntçxto, ademais, cumpre destacara ênfase
mas preventivos de saúde, de outro lado, legaram a esses
que vem sendo dada à recuperação e instalação de Hosbrasileiros a consciência de cidadania e dignidade da pespitais Regionais, de modo a atender, em seu próprio
soa humana.
meio, os que antes a:c_o_rriam ao Recife. No cumpo da_

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a
hora do Expcdi6-rÍfc.
Passa-se à

ORDEM
DO DIA
.
.
.

NU o há quorum para deliberação em plenário.
Em conseqüéncia, as matérias da Ordem do Dia, em
f?-se de yo_taçào, constituida_do P~ojeto de Lei do Senado
~n~" 97/'86_: proj~to~ de Lei da Câmara-n~~ 4/86,_ 69/81,
71(81. S5(8J, ]04(79. 196(84, 187(85; Projeto de Resolução n~ 169/85; Requerimentos n~s 92 e 95; de 198~;
Projetes de Lei do Senado n>?s 4/84, 143/85, 46/85,
1.51/85 e ~42/84, fie~ oo·'? a sua apreciação adiada
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para a próxíma sessàO-Ordlnãrta, bem Como oPrújçto_([e
Lei da Câmara n<:> 197/84. por depender de votação de
requerimento.

O SR.

PRESID~NTE

(Passos_ Pôrto) -.:_Item 18:

Discussão, em tu-rno único, do Projeto d_e _Reso_iuçào n"' 12, de 1986 (aprêsen(ado pela Comfssào de
Ec_unomia como-c_ondusào de seu Parecer n~> 191, de
1986), que autoriza o Governo do Estado do Ceará

a contratar operação de crédíto no valor de Cz$
5A05.727,26 (cinco milhões, quatrocentos e CincO
mil, setecentos e vinte e sete_ cruzados e vinte e seis
centavos), tendo
. _ -.
_
PARECER, sob n~> 192, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constituci0n3.lidade e juridicidade.
A matéria constou da Ordem do Diit da sessão ordi~
nária de 30 de abril último, tendo a discussão sido adia~
da, a requerimento do Senador Cesar Cals, para a j)re~
sente sessào.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuS~
são.
-A votação fica adiilda, por falta de _quorum.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 19:
Discussão, em turno único, do Projeto d_e Reso~
lução n" 13, de 1986 (apresentado pela CorrlissãO-óe
FinançaS Como conclusão de seu ~arecer n~' 193, de
1986, com voto vencido, em separ'ado, do Senador
Helvtdio Nunes), que autoriza o -Governo do_Esta~
do do Ceará â realizar- OPeração de empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.:oo (quarenta rii.ilhões de dólares Norte-Americanõs), destinada ao
programa de fin'anciamentá da dívida externa da_quele Governo junto ao Banco do Estado do Ceará
S.A., tendo
.
.
PARECER, sob n~> 194, de 1986, da ComisSãO:- de Cons_tituição e Justiça, pela constitucion3.lidade e juridícidade, com voto vencido -do SenadOr
Helvídio Nunes.
A matéria constou da-Ordem do Dia da sessão oi'dí-nária de 30 de abril último, tendo a discussão sido adiada, a requerimento do SenadQL Cesar Cais, para apresente sessão. --Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça -a p-alavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto).- Volta_-se à lis_ta de_ _oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
(Pausa)
S. Ex" declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso. sem revisão do orador.) Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores:
Encontra-se na Casa o Dr. Rubens Vaz _da Costa, su~
plente_do saudoso Senador Aderbal Jurema, e que veio
dos Estados Unidos da Améríca, on-de eXerce função relevante, que enobrece_ o País, junto às mais elevadas ins~
tituições financeiras, com alcance inteiriacion-al.
O Dr. Rubens-Vaz da Costa apreS-tá-se, em sinal d-e
respeito ao_ Senado Federal, para tomar posse do múnus
a que faz jus, mercê de um longO _tfrocínio ná~vidapúbH
ea, que acabou respeitado e acatado pelo Colégio E!Cítoral, constituído nos termos da lei, para -as eleiçõe$ senatorias de 1978.
O Senador Rubens Costa, que já assíin o podemos ti·
tular, vem trazer uma contribuição inestimável ao Con~
gresso Nacional; tendo trànsitado Por todas as instâncias
do serviço público, mormente iiquelas ligadas à área econômica.
· _,, " Tenho absoluta convicção, Sr. PrCsidente;-ae que o ·seu
concurso, neste momento de transição democrática e õ."â
momento em que se opera uma f<i.bulosa mudança em
todo o conjunto da economia, condu:Zir:á o Senãâo Fede~
ral a um papel de destaque, a uma pa~ticipação fundamental na elaboração do nosso novo mOdelo econôrrilco
e social.

Rubens-: CQ$l;;l Joi Presid.en-te- do Banco --ao -NQfdesTe;
Superintendente da SUDENE, Secretário de Planejaffiento do _!S:stado de São Paul_o._ Eu gostaria, Sr. Presidente, que todo o tempo que me é_ consignado pelo Regimento fos!le para escandir cada uma das etapas galgadas
. por essa figufª extraordinária que todos admiramos e
- que começa a tomar assento nesta ·easa. Quando mais
não fosse, o concurso de Rubens Costa_ se faz oportuno e
necessário, no momento em que dis-cufimoS o problema
das g_~undes disparidades regionais, e a sua experiência
neste campo é-lnvil!gar, tanto no âmbito das nossas fron~
tei_r~s, comO gerindo programas internac_ionais de erradi, c-_açUo- cj__<!_pobreza e de nivelã_nicnto da djstribuição dti
·· rçnou-;-t<Lnto em ternloS sétoriais conlo TndíViduais ouregionais. Daí porque rião nos poderíamos cingir a proble~as meramen~~- burocráticos para retãrdar a ~~a posse
ricsta Alta CaSa do Congi-é§sci -NaCiOriâC
-- -- É públfco e notório, é reconhecido nacionalmente, é
incontestado o fato _de que Rubens Costa foi eleito normalmente, regularmente, sem qualquer questionamento,
suplente do Senador Adcrbul Jurema. É um fato que
tránsitOU eni julgado e foi trãzldo à Cõlação, e foi levado
ao conhcdmento público, em escala nacional, por todos
os meios de comunicação, por todos os jornais, por toda
a mldia eletrônicu, de que o substituto natural de Aderbul Jurema é Rubens Costa._ _
Gostaríamos de v-ê-lo consagrado, na tarae de hoje,
Sr, Pf_êSidente, e integrá~ lo, junto com os nossos Pares, à
B::Jncadu do Partido da Frente Liberal.
EnquantO submetemos à elevada consideração de V.
Ex~, U_ tolerância de V. Ex>i, ao elevado d<;scortino com
que se tem havido na análise do Regimento, da Lei ln terna desta Casa, gostaríamos- de passar a outro tipo de
consideração, sobre a situação criada com a r_e:núnCiã-d_o
Ministro Nelson Ribeiro.
Houve quem -ímaginasse, por um in-stante, que a re~
núnciã- do Ministro Nelson Ribeiro, que tanto serviço
prestou à causa da reforma agrária neste País, que Sistematizou todos os conceitos referentes ao assunto, que
elaborou_ os Planos Regionais de Desenvolvimento, que
- - estUbeleceu prioridades, muitos pensavam que após a renúncia, que todos lamantamos, houvesse alguma estagnação algUm- arrefecimento, alguma dimin-uição no ânimo do Governo com relação à consecução desse objetivo
-nacional, que eu diria permanente, e que tem atravessa~
do lustros a fio numa díscussão infinda e que ãgora se
aproxima de uma realização concreta.
::-:- Sr. Presidente, a determinação, com que o Presidente
José Sarney tem operado no campo da reforma agrária
chega a ser comovente. Todos os percalços, todos os obstC!.culos, todas as difiCuldades, todos os óbices têm sido,
- cliidadosu e pacientemente, superados, porque aquele
maranhense obstinado empenhou a sua p~favra, empenhou a honorabilidade do seu Governo nesse compiomisso de promover não apenas a redistribuição de terras
neste PUís, não apeflas o rerirfanjb funaiáríó ni!stã
Nação, mas um verdadeiro desenvolvimento agrário. E
desde o dia da sua posse e em todas as solenidades, e!n
- to_dos os a tos públicos, tem insistido, tem repetido a sua
decisão, a sua determinação em resolver, de uma vez por
todas, o problema fundiário neste País.
Claro que a renúncia de Nelson Ribeiro chega a ser
uril fato-comovente, chega a ser um fato de um potencial
emocional que ninguém pode discutir, mas o Presidente
José Sl.!rn_e)L__n_ào ~barraria_em_ mais essa dlftcl!ldade.
Tanto assHn, que, pelo perfil do subsütuto de Nelson Kibeiro, podemos tirar uma ilação direta e inquestionável
de qu_e não howerá qualquer solução de_continuiáade_-no
progrumu..
O novo Ministro Dante de Oliveira tem a mesma formação politica, a mesma vivência com os problemas da
terra e o mesmõ sistema de apoiameiJ.to que tem sustentido o Minjstro Nelson Ribeiro.- Não difere eni. muito a
- su-a mç!OdOlOgia políticá, não difere nada o seu coinpromctimentO e O seu envolvimento com a queStão. De
-niiido que~ -neste momento, n·ão.há Por Que revolver essa
questão no eSfilo emocional a que muitos têm cêdido e
qué sõ comPromete o andamento Ou causa, que Sô retarda prejudica, cria desvios e gera obliq üidades.
A atitude mais consentânea de todos aqueles que verdad6irãmCnti quereni- Uma reforma agrária, que seja
uma· revolução náo a'fJenaii na- propriedade, rrias na pro.dutivi~a_de dos campos, uma reforma agrária qu~ arraste
-
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à modernização, que implique no aumento de densidade
de tecnologia nos campos, que leve à_ formação de recursos hum anos, ao adestramcnto_de pessOal e à fixactio d-ohomem do campo, a melhor atitude dos que querem verdaddramente esta revolução nos campos é desarmar os
espíritos, é ensarilhar as armas e confiar no papel do Goveri10, confíar na participação-do Estado, na determi~
nação do Pn.-sidcntc da República de concluir, com efetividadt: _c com_competência, esta tarefa que tem sido o desafio inacabtido de tantos Governos.
Cabe -ao Estudo condl,!_zir a q ucstão agrária,- c o Presidente da~-Rcpública tem COnsciência p_rOfunda_desta premissa. Cabe ao Governo, porque historica.mente é responsabilidad~ sua e porque este foi, tumbém~ seu compromisso, tão logo assumiu o Governo, um compromis·
soa que o Presidente José $arncy deu largas por tactos os
instrUmentos à sua disposição.
O novo Ministro vem também imbuído dessa con~
cepçào. Tanto que na primeira página do Jornal do Brasil de hoje o Sr. Deputado Dante de Oliverra fala na convocação de U}ll grande debate nacional, do envolvimento
de todos os Segmentos da sociedade brasileira nessa magna quest1lo.
_ Sr~ Presidente_]_ não poçferia haver atituqc mais equilibrada,_ não poderia havm: atitude mais sensata do que
istú de Substituir a violência pelo diálogo, de substítuir õ
tr:.iuriia,O derramamento de sangue que se vislumbra nos
campos pelo debate franCo, ~berto, em favor dos grandes
interesses nacionais.
O Sr. Octavio Cardoso- Permite V. "Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Com muita

honra.

O Sr. Octa~io Cardoso-_ V. Ex.• diSse que Onovo -Mi-nístro anuncra que vai prOceder a um grande deb"ate com
toda a sociedade sobre o problema. Mas segundo l i - e
acho que foi no mesmo jornal que V. Ex• estã citando-,
o Ministro excfuiu uma associaÇão de ruralistas- desse
diálogo, dizendo que esses proprietários ruials desacata·
ram ou- desrespeitaram o Presidente. Agora não sei se o
novo Ministro vai, também, excluir do diálogo a Confe~
rência Nacional dos Bispos do Brasil,porque Dom Ivo
Lorscheider diz que este Governo é fascista, o que, também, c_onstitui 1,1m_ desrespeito. Não sei se V. Ex• podcría
deslindar eSta intr-incada questão do diálogo com toifoS
que exclui alguns.

e

O SR. MARCONDES GADELHA --É muito fáCil,
Ext_,_deslindar "istO que parece um nó górdio, isto que Parece ser um emaranhado, uma trama de frases malfeitas e
de rilau gosto.
Esta explosão de linguagem, de_ parte a parte, é uina
conseqüência natural da violência que im-pera nos ·caril·
pos. Não podemos imaginar que a esta altura _em que as
armas passaram a substituir o discurso, não podemos
imaginar que a esta altura em que o desforço substituiu a
linguagem, nllo pociemos_i_maginar que o léxicà usado
passe a se_r dos mais suaves, passe a ser dos mais róseos,
passe a ser dos mais leves.
E exatamcntc este o sentido do apelo que estou fazen~
do neste momento,_ nobre Senador Octavio Cardoso, que
aquilo que parece uma crise com a saída do Ministro
Nelson Ribeiro possa ser transformado por todos os homen-s- de boa vontade deste P<1is num momento fecundo
de recriação.
_ Os chineses têm dois ideogramas para traduzir a palavra crise. Crise ê traduzído por um ideograma que significa risco e ê'tiaduzida por outro ideograma que significa
oporturiidade.
Tenho a impressãO de que o transe vivido, a comoç-ão
vivida pela Nação com a saída do Ministro Nelson-Ribeiro, o choque que afetou todas as áreaS, todos os segmentos interessados na questão, deve servir-como Um
instrwnento de reOexão, como um mecanismo de in~
duçào, de uma trégua, de_ uma pausa, e, afinal de contas,
para ess_e diálogo, para esse debate fecundo a que me refiro e que está sendo convocado pelo Sr. Ministro daReforma e do Desenvolvimento Agrário.
É ey_idente que, quando se refere aos fazendeiroS, o Sr.
Ministro disse que nãO dialoga com faúndeiro arinado.
O Sr. João Lobo- V. Ext me permite um aparte?
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O SR. MARCONDES GADELHA---:- Apenas·um

ins~

tante, nobre Senador João Lobo.
Acredito que nem V. Ex~, Senador Octavio Cardoso,
gostaria de dialogar c_om quem, qualquer que fosse, estivesse armado de. cscopeta, de trabuco; de fuzil, de revólver 38. QUerõ -Crei qiie -não haveria espaço para ·a I-acio- nulidade c para a liberdade de pensamento num ambieõ,:.
te cercado de arame farpado, em que os interlocutores
estivessem armado::;_ até os dentes~
O mesmo é verdade para a outra parte, Ex•
E o que estamos pedindo,_o que estamos fazendo nesta
tribuna é apenas orquestrar-de outra maneira o apelo feito pelo Ministro Dante de Oliveira, que, para começarmos a implementaÇão de uma reforma agrária cOnscien~
te, útil, necesSária e fecunda, é p-reciso começar a deSar~
mar não apenas em termos metafóricos, os esp'íritos; é
preciso desarmar não_ apenas em nível retórico, é preciso
desarmar concretamente, é preciso ensarilhar esses ins.~
trumentos que hoje estão disseminados no campo, Ievan~
do a morte e a. irreslgnação.-

o .Sr. Dante de Oliveira vai abrir os braços e dialogar. No
ept:,mto,_es.tá C)\cluindo os fazendeiros component_es da
União Democrática Ruralist~. Aí já há dpi§ pesos e duas
medida.s.. Por is!.o que não estou con_siderando muito feli~_ a primeira declaração que o Sr. D~nte_de Oliveira fez:
até__antes -de asSUmir o seu Minístério. Como este é um
-País abençoado, espero que tud_o corra pacificamente e
tenhamos a nossa Reforma_ Agrária, apesar de não ter~
mos ainda Ull) modelo social defio_jd_o. Este P2:(s ainda
não sabe se é socialist-a de esquerda, se_é:_esiatizante ou se
é capitalista liberal. Não sabemos nada disto ainda. No
entanto, estamos propondo fazer uma Reforma Agrária
nitidamente sociali::ita. Eram ~tesos reparos que desejava f;,~f:er ao brilhant_c d_i.scur~o que_ V. Ex• profere, nesta
t:.!rdc,_no -~e11:adÇJ.

O SR. MARCONDES GADELHA- Nobre Senador_

Octávio Cardoso,. corlcordo que o País estã indefinido
quanto à sua verdadeira vocação económica~ Temos um
País que nominalmente é capitalista, mas onde as empresa~ estatais respondem por 60% da formação bruta de caV. Ex' tem razão nas ind.agaçõ_es que faz. O apelo se
pital e movimentam recursos cinco vezes maiores_do que
dirige às duas partes: substitui( neste mome_nto,- em
a·_União. Na melhor das hipóteses, chamaríamos es.se
função mesmo do próprio tiauina causado pela renúncia
modelo brasileiro de modelo misto. Quero crer que
do MinístrO Nelson Ribeiro, substituir as açõ-eS arma~
quem vai decidir o destino desta Nação quanto à doutridas, a beligerância nos c8.mp·os,---'-'Substituí~las por uma
na económica a ser encampada será o seu próprio povo,
discussão- sobre o que é económico, sobre o que é social,
através da Assembléia Nacional Constituinte a se reunir
escoimado aquilo que é puramente ideológico Oy doutriem 1987.
nário.
AgOfa~- Excelência, dizer que esta Reforma Agrária ê
Ouço V. Ex•, nobre Senador João Lobo.
so.dãlista, acho que é uma precipiação de V. Ex•, porqueâ
Reforma
Agrária-Visa: ãuni.Cntar o·número de capitalisO Sr~ João Lobo- Senador Marcondes Gadelha, V.
tas no campo, visa alimentar o número de donos da ter~
Exf é um orador_ de infiri_ft.os rce:U_(SQS-e_, eviaeritçinc;;_nte,
rã; visa aU:irientar o número de proprietários. Portanto,
quero aproveitar a oca-sião pra ãjJarteá-lo ·sõbre os dois
visa aumentar pelo menos numericamente o sistema de
aspectos do seu discursos _d~MLllirde, juntando os !ileus
propriedade privada neSte País. Aliás, devo até insiStir
votos de boas-vin_d_a.s ao Dr.__ Rubens Vaz da Costa, que
num ponfb, q-ue os fórrimladores da Reforma Agrária
deve _ser empossado hoje, ai_nda, como Senador_da Re~
dev_em ter o. cuidado até de encontrar dispositiVos que
pública,-- em substituição ã.o_ pranteaâ_O Compimheiro
obriguem a permanência do indivíduo no carilpo, que
Aderbal Jurema. Aproveito tãmbém- esta opõrtufiidade
obriguem a manutenção da sua posse, para que não haja
para fazer um pequeno comentário ao pronunciamento,
-alienação a posteriori daqueles desinteressados na gleba
à fala de V. Ex~ sobre a subs_tituição d_o MiniStro:_Nelson
-que porventura llies for consignada. Este~ um fato que
Ribeiro. Já tive oportunidade dç dizer _ontem que tC"i1hop~ode acontecer. Desta maneira, todo o objetivo estaria
o Ministro Nelson Ribeiro em_;~.lta, conta, como homem
frustrado, todo o propósitO estaria baldado e a_Nação_te~
de bem, homem probo, honrado, que se saiu, até Certo
ria ~ido a final de contas, lograda na sua boa fé. Digo,
ponto, valorosamente_ da sua missão de Ministro d'ª Re.: __
então, ã-V. Ex~ que não se pode iinãginai" a priori seja
forma Agrária._ Entretant!J, sempre pressenti, deSde _a
uma Reforma >\gráría necessariamente socialista. Em ai~
primeira hora, certa timidez, que iria criar-lhe dificulda:guns pontos, em alguns lugares,~~ algumas circunstândes quando ele fosse posto àS luzes da ribalta que reprecia:..; pinceladas ideoló_gicas têm la-streado a campanhã
senta esta reforma, esta propalada, esta grande panacéia
pela Reforma Agrária neste País, mãs aqueles que sinCe- _
brasileira, que é ã Refo~:ma Agrária, novamente enfoca~
ramentc se interessam-pelo sucesso deste processo de Reda com todos os rufares dç tam_bores. Pes&oalmente não
-=-forma Agrária estão raciocianando, apenas e meramen~
acredito muito em Reforma Agrária, acho que isto é
t_e, em termos cconômicos, que eu_ diria ortodoxos~
uma grande panacéia. Este País, enquanto não e-scolher
capitalistas. Os que querem que esta Reforma Agráría
o modelo que deve trilhar, comete um grave erro
funcione
estão periSã.rldo que o produto agrícola deste
propondo-se a fazer uma Reforma Agrária nos moldes
País permanece estagnado na casa dos_S_O milhões de to·
da que está posta hoje neste País_. Devíamos primeiro es~
de
grãos há maiS de 15 anos, nobre senadOf JQão
nelaclas
colher o modelo que iríãrriOs-seguir, e, então, esquematiLobo, com uma população crescendo a uma razão de
zar a nossa Reforma Agrária. O Ministro Nelson Ribei2,4%
ao
ano.
Q!J.er"dizer, mais bocas para serem alimenro saiu, e como o espetáculo tem que continuar, foi cha~
t:.~das. A cada ano este País cresce a razão de 3,4% mimado o valoroso, vibrante e jovem Deputado Dante de_
lhões ac habitantes, Ou seja, coino- se um paJs- como -o
Oliveira, e foi chamado com u_ma pressa tal que foi preciUruguai fosse acrescido à populaçãO brasileira a cada
so mandar um jato _apanhá-lo em Cuiabã, como quem
ano, sem que a produção agrícola aumente, sem que haja
manda buscar um técnico de alta qualificação, talvez um
- - um-a: correspondente multiplicação-dos meios de abastetécriico em matCria espacial para,um acoplamento difícil
cimento e de consumo neste País.
das naves espaciais. O ·pr-Ocedimento foi mâ.ls ou ·menos
análogo. Mandou-se um jato, com toda a velocidade, de
O Sr~_ João Lobo - V. Ex• permite um apar~e?
ultravelocidade, buscar o Sr. Dante de Oliveira-na SUa ·
O SR. MARCONDES GADELHA- Logo após conCui<.~bá, da qual ele era Prefeíio~ para aSsumir" o lugar de
clUir meu pens3Jnento'darei o a'parte a V. Ex• com imen~
MinistrO da Reforma Agrãrra:- Fico muito apreensivo
so prazer.
com esses salvadores da P..átriit. TCinóqiie a cOisa rl.ào vá
Um dos elementos que determinam a rigidez na oferta
funcionar com esta velocidade. Pelo menos as primeiras
_de_alimcnto - distq não tenh.:~ nenhuma dúvida - é a
declarações do Sr. Dante de Oliveira iião me j>ãteceratri
excessiva concentração fUndiária- nesfe País.
muito felizes. Ele diz que vai fazer um debate n.il.cional.
Muito bem! Este País está há_ 22 anos em debate.sobre a
Abstraindõ'- qualq~~r as~edo de natureza Ideológica,
Reforma Agrária, e não há nil_d_a de_l)oyp, E logo anunquero crer q_':l~ V_. Ex' nãg discorda, pelo _'?enos neste
cia que vai excluir a importante classe dos ruralistas.
poiltõ,-de.-qlle hã Uma correlação entre a cOnCentração
Essa UDR - União Democrática Ruralista, pdo que
fundiária e a rigidez da oferta de_alimento, de produtos
sei, é composta de grandes proprietários nadomi1s. Poragrícolas neste País.
que não é só válida a idéia esquerdizante, socialísta, a
Claro que a Refõrma Agráría, por si s6, não vaíser a
outra idéia deYe _sér pesada e·bem pesada. Por que· ele vai
panacéia _capaz de curar todos os nossos males, sequer
fazer diálogo com os hom~ns da PastQral da Terra, que
do setor agrícola. Não: vai necessariamente-im-Pedir a miestão sendo recomendados por um bispo- para se ãrmãgração no carripo. O MéxiCo fez a sua Reforma Agrária,
rem? Vimos nos ridticiáfíós dos _jornais um. bispO,
começou a sua Reforma Agrária ainda nos anos 30 com
membro da CNBB, recomendar aos homens se armasa dl_s.Lribuj_Ção, naquela época, de trêS mi!hOes -de "!ifisem de espingardas, de rifles e _de (a._çõ~ A esses J'lomens
dos" qlf_e é 2 módu[o de Reforma Agrária mexicano, aos
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seus camponeses. Isso não impediu o inchaço da Capital
mexicana, que hoje é a maior cidade do Mundo, a maior
úrca matiopolitana do MundO, com mais de dezessete
nii!Qões- d.e habJfãntes. Uma migraÇão que continua,
mesmo se sabendo que depois dos anos 30 já houve qua~
t~o novas dis_tr_ib_ujçõc:i__~e terra nosEstados_U_nldos Me-_
x1canos~

O -Sr. João Lobo -

Púmite V. Ex• o aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA- Só um instante,
nobre Senador.
Sei também que em outros países a RefQrma Agrária
não dc_u retorno, não deu a resposta que se esperava. Es~
ta_mos acreditando que outra.s ações já foram iniciadas
_no campo, a_gui, no Brasil, para resolver essa vergonha
de um País de oito milhões e meio de quilómetros qua~
drados ainda. ter que importar alimentos. ter que impor~
t~r feíjão, arroz, batata, tõmates, cebolas. Uma situação
absolutamente inaceitável, que é um desafio ao inten:sse
público. Outros temas que se incluem, como desenvolvimento agrário, são solidários com a redistribuição de
terras e com o r_eajuste fundiário. Pensamos que uma Reforma Agrária é o_complemento indispensável ao trab~
lho de.irrigação que se compromete_ a envolver um milhão de hcdares no No"rdeSte_. Entendemos que uma Reforma Agriíria e consubstancial à decisão de ocupar as
terras ruins, ácidas e pobres do cerrado. Uma Reforma
Agrária é consubstancial à necessidade de aumento da
densidade, de aumento de tocoologia, do uso de implementos modernos, de insumos químicos e da ocupação,
enfim, de vastos espaÇOs vazios ao norte e ao Oeste do
País.
O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' um aparte'?
_O Sr. A.I~evir_ Leal- Permite V. ~x• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Pois não.

Ouço, com prazer, o aparte de Y. Ex• e, em seguida, o
aparte do nobre Senador_Altevir Leal.
·
O Sr. João Lobo - Meu caro Senador Marcondes
Gadelha, longe de míril a intenção de empanar o brilho
do discurso de V.Ex• nem de atrap-alhar a sua linha de
raciocínio. Sou um admirador impenitente de V. Ex~ e
estou aprendendo.

O SR. MARCONDES GADELHA - Generosidade
de V. Ex• e sou seu aluno de longa data e seu admirador
mãis ·contumaZ. O Sr. João Lobo- Não posso concordar inteiramente
com os pontos esposados por V. Ex•.
O SR. MARCO_NDES GADELHA- Respdto e quero aprender com V. Ex•
O Sr. João Lobo :.._--Realnlente este País enca1hou, empacou_ nos 50 milhões de toneladas de grãos da sua produção agrícola, O que é uma coisa profundamente Ia~
mcntável.

O SR. MARCONDES GADELHA- Há mais de 10
anos-..
O Sr. João Lobo- Não tivemos um Governo, ainda,
capaz de deslanchar a agricultura, de fazer com que a
agricultura corresponda à grandeza territorial deste País.
Tenho s_ériasdú_vidas se a· implantação deminifúndios do
- tamanho de módulos, como se propõe a fazer a Reforma
- vai aumentar_ essa produtividade, essa produção de
grãos que existe no Brasil, essa produtividade do solo
brasileiro pelo menos não aconteceu em grande parte do
Mundo. Não fez a China crescer, não fez o México cres~
ct.--r. Esse retalhamento de terra mexical)a, responsáve_l
pela grande inchação, que V. Ex• acusou, da Capital, foi
pCISsiVelmente resultante dessa divisão minuciosa da ter- _
ra mexicana, porque_ esfá provado que o minifúndio não
tem alto índice de produtividade. Quero que V. Ex• en~
tenda o meu raciocínio. Não sou favorável a nenhuma
injustiça sõCial. Acho que os homens devem ser tratados
éom toda justiça saciai de que o País é capaz de organi~
zar e de armar, Mas _g_uerer tran?formar _a capacidade
produtiva das terras, dadas a homens de capacidade e
competência provadas; querer transformar isso em matéria demagógica, eleitoreira; me parece um pecado capi~
tal que o Brasil comete neste momento. A produtividade
do_ miniíúndi~Já fõ_~ p~sta de lado, ta~to na Chi~a, como
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cm Israel, como na própria Rússia. A China está faZendo-uma revisão total do seu sis_tema originário, pofquc a sua
produtividade estava buixísiimu, a sua produção não estava <.tcompanhando o desenvolvimento e a grandeza da

nação chineSa. E V. Ex• vê: a nação mais produtiva do
Mundo, cm termos de produtividade de solO, é uma
nuçào que nunca fez Reforma Agrária nem nunca retalhou a sua terra cm porções mínimas e inodulares, que é
os Estados Unidos. Então, cu não acho que o correto
para um país seja seguir -um modelo sociãlisfa -ou e5faflzante. Existem outras opções para sereffi feitas. O Brasil,

a sociedade brasileira, deve discutir seriamente esse
problema. Nós vamos enfrentar umri COnstituinte no
próximo ano que deverá abOrâar C:ss"e-pi-oblema. Mas e_u
e...-pero que ele seja abordado sem nenhuma pressão demagógica ou eleitoreira, apenas com bom senso e COm
racion-alidade, apurando o que melhor ,servirá para este·
País. Eu e V. Ex~ temos testemuiihado esSas reformas, essas divisões de ferra, esses loteamento~ de- terra que osnossos governos do Nordeste têm feito . .[..á no meu Piauí,
o Governo tem distribuído poSsCs-Oe terra numa quantidade talvez superior a todos os outros Estados nordestinos. E o que nós vemos freqUentemente é o novo pro~
prietário, o homem do campo pegar o seu título de propriedade e negociar por uma bicicleta ou por um revólver Taurus, porque não-·tem nenhuma condiçãO de morar naquele módulo que lhe foi dado. Cfnqlienta hectares
de terra de baixa produtividade, c-omo:a terra nordestina, não dá para tirar sustento para nenhuma família.
Ninguém pode pensar ou sonhar cm fazer uma Reforma
Agrária ou cm melhOrar a condição do homem do Campo dando-lhe um lote de terra de baixíssima produtividade, sem depois prestar-lhe toda assistência necessãría,
para que ele tire para si e para oS seus-famili<ires oS seus
meios de vida, os seus meios de sobrevivência:. EntãO, o
cuidado que cu tenho, Senador Marcondes Gadelha, é
apcna:-> que a coisa se faça em tcfiriOs Puramente deiria-gógicos, a toqUe de- caixa.
--- -- -----

O SR:

MA~RCONDES

GAÓELHA -

Nobre Sena-

dor, ninguém falou aqui em cr_iar uma fed~7 ~~-~n_i_fún
dios neste País.; ntng~êm falou aqui em transformar o_
território- na""'"cionã.l num xadrez de pequenos CUbículos,
encerrando homens angustiados e insolyentes. Hã_-estUdos aprofundados sobre o tamanho ótíffio,-collfoflne a
região, confõrme a unidade familiar, conforme o tipo de
cultura, conforme os meios de produção utilizados.
Agora, nobre Senador, o modus faciendi dessa reforma
agrária, que se faça·ao g-o-sto de V. Ex• ou que se façã. ao
gosto de outro Senador.
--
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Õ- SR. MARCONDES GADELHA - ~ão s_e vai promover um movimento d~ssa envergadura simplesmente
pelo ânimo de conturbar, nobre Senador. Nós estamos
querendo resultados concretos dessa reforma agrária,
dess_a transição por que passa a sociedade brasileira, que
é fu-ndamental e que é decisiva. Não se vai sofrer tõdO
esse trau_ma! Não se vai carregar toda 1,1ma _pesada herança de sacrifícios a troco de se assistir tão-somente um
esp_etáculo de perturbação da ordem.
-- - Q,ite~emos qu_c essa reforma agrária seja eficaz, e~p. termos de retorno, para o País COJ?O um todo, e não apenas
para grupos sectários, e não apenas e tão·somente para
aqueles diretamente envolvidos ou interessados na posse
da.terra, mas a Nação como um todo espera pelas promessas dadivosas da natureza deste País, que têm sido
eternamepte _postergadas, que têm sido eternamente jogadas para adiante, que nos têm feito conCeituar- este
_Pai~ como um gigante adormecido ou como o eterno
país do futuro. Toda a Nação espera-que a essa altura em
que a evolução da sociedade, a evo_lução dª tecnologia, a
evolução do aparelho administrativo permitem uin usu:.
fruto real de tudo aquilo co:qr_ que a naturez·a nos-dotou,
a ilosia esperança é que tenhamos competência, habilidade e moderação para fazermos esta granc;!_e. mOdificação, ·es.ta grande mudança para darmos este enorme
salto qualitativo e quantitativo no sistema de produção
agrfcola deste País.
CrciO~cjUé os 50 hectares a que V. Ex• se refere não serão distribuídos como se distribuem grãos aos pâssastos,
distribuídos à mancheia prodigamente, irresponsavelmente. Não, Excelência! Este Gov-eni.o terri consciência
de todas as_ suas ações e sabe que outras atividades no
c~p1po estão ligadas e solidárias com este movimento de
reforma agrária e são dele inseparáveis~0 desenvolvimento agrário que V. Ex' reclama é condição s_ine qua non para a consecução das melhores intenções que estão implícitas no Programa de Reforma
Agrária.
_
_-·0 Sr. Altevir _Leal - Permite V Ex~ um aparte?
<O

O SR. MARCONDES GADELHA - Ouço o nobre

senador Altevir Leal~
O Sr. Altevir Leal - Nobre Senador Marcondes Gadelh'a, aepo1Sde Ouvir as stias Palavras; apesar -de estar
um-poUco atraSado o meu aparte V. Ex', numa parte do
seu dis_i::urso, salientoú, __com bastante firmeza, o pedido
de que os fazendeiros, os proprietái"iOS-de terra se desarmassem.- e que-o Governo estaria tomando uma pOsição
__ no~entídO_.da reforma ag_r_ária. _Mas V~ Ex• sabe, nobre
Senador_, -que _enquanto V. Ex~ está pedindo o desarma0 Sr. João Lobo- Absolutamente, Senador. Não esmento dos fazendeiros, dos proprietários de terra, a Igretou tentando impor meu gosto a essa reforma nem estou
ja está íncutinOo na cabeça de todos os ppsseiios_e_tomadefendendo latifúndios para quem quer que seja.
~ ~
dore-s de terra, que assim eu chamo, para que se armem e
vá cOntra aqueles que têm a sua terra trabalhada e exploO SR. MAkCdNDES GADELHA -c Eu sei. Quando
rada~-Oia, Senador, Posso falar e dar--como exemplo o
falei "ao gosto", falei ao talante, à imaginação de V. Ex',
caso·
do Acre. Os posseiros neste ano, que recebem títuà conceítuação de V. Ex•, que é sem dUvida a CoõcCi:.
los no meu Estado e _ numa parte do Amazonas, são os
tuação das mais elevadas, à altura do talento de V. Ex•_,
mes-m9s-- p-osseiros
estãO recebendo títulos depois de
da sua inteligência-:- Devo-lhe dizer, entr_~to, que V.
doi~ ªfros, e isto o órgãõ do Governo nunca ve: e -nunCa
Ex~ terã Oportunidade, dentro dessa proposta de debate
sabe, porque, gúalmente, os títulos são dados da maneido Ministro Dimte de Oliveira, de mos'trar claramente,
ra como estã acontecendo. Agora, a demora da entrega
objeJivamente, qual é o seu conceito de fefo_rm_a agrária,
do título tem só com o propósito político quando chegar
qual é o seu conceito de módulo niral, qual é o tamaflho
mais perto" das eleições o título, serâ dado em troca do
da propriedade adequada a uma unidade familiú no seu
voto. Já vi e conheço pessoas, não um só, nem dez, nem
Estado, quais são· os o.utros complementos que Se fazeffi
vinte,
nem Cem posseiros, que jã receberam o tftulo uma,
necessários à execução de-um.ã- reíornli agrâfla, V. Ex•
duas, três vezes, no meu Estado e no Estado do Amazocitou aí, ao aCaSo; iinl rilódulo de 50 ha, Como sendõ inefiCii!rite .. ;
-- nas. Ql!ªndo el~já-estão visados num E!:;tado passam,
automaticamente, para outro mais isso sempre 'ocupanO Sr. João Lobo-- Eu estava citando o módulO que o
do o órgão: o INCRA. Este órgão é quem mariipulã-todo
INCRA adotou no meu Estado.
esse jogo, uns com um propósito -(os funcionàf:ios dõiNCRA) e oUtrOs- cor:õ outro pfop6-sito; as chiffas- têffi o
O SR. MARCONDES GADELHA- Eu quero dizer
propósito político e os funciõi1ários tem:'0-~1bpôSitO de
que V. Ex~ está sendo muito modesto. Eu ilcho que 50
prOpirias. Portanto, nobre Senador, V. Ex' faz discurso
ha, no Nordeste_, bem trabalhados, com adubo, que não
defendendo a poHtica do Governo da reforma agrária e
é utilizado no seu Estado, tenho absoluta convicção ..
acho que v:-tx' está certo. Porém, acredito que a primeíO Sr. João Lobo - E água também.
ra correção que ser:ia feita em termos de reforma agrária,
neste País, seria uma mudança total dos funcionários do
O SR. MARCONDES GADELHA - ... com irri~
INCRA, porque eles é quem prejudicam a política daregação, que não existe no seu ·EStadO, cOITl in_~qllinas que
forma·agrária no Governo Federal. V. Ex~ quer desarnão existem no seu Estado, com herbicidas, com insumar
o proprietário e deixãr _que o inim-ígá dele se arme.
mos ...
Acho que isso não está certo. Muito obrigado.
O Si". João Lobo- Mas eu concordo com V. Ex• Se Se
O SR. MARCONDES GUADELHA - Desculpe,
fizir ísSo tudo, se se irrigar, se der condições de vida, crê·
nobie Senador Altevir Leal, mas V. Ex.' não está sendo
dito, armazéns, estradas, tudo isso, s1m, eU- acTedito.
jus.t_o' com ·a seu colega. Não Propus o des~rma~ento

que
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unilateral; propus um ensarilhamento completo de armas, de todas as partes envolvidas nessa questão, armas
fisicas. armas psicológicas e que substiluísse, tudo isso,
por uma confiança no governo, que está muito consciente do seu papel, que sabe dos seus propósitos, que sabe
que nàó pode rasgar esse tecido frágil, que é a coesão social interna do Pais.
Agora,-o que não podemos é ceder à emoções.
que
estou fazendo, aqui, é um apelo à racionalidade, que não
abandon~mos li razão, porque tenho a impressão de que
tudo é verdadeiro é racionável. A emoção_ é uma forma
de encobrir atitudes falsas, embustes, subterfúgios, é
uma forma de pescar em águas turvas. E tenho a impressão de que se nós conseguirmos trazer a discussão sobre
a Re(orma Agrária para o terreno da razão pura, abolindo a emoção e ·a violência, que ê um instrume!Jto de perturbação e da consecução destes desideratos, tenho a certeza de que chegaremos a um bom termo, com uma
Nação engrandecida economicamente, fortalecida com
ju~tiça s_o~ial, promovida noS campos, sem que ninguêm
se sinta ameaçado nos seus direitos.
_O Sr. João Lobo- Permite-me v: Ex• um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA- Darei o apãite
em seguida.

o-

Nesse aspecto, O GoVerno estâ fazendo a sua parte.
o Ministr9 Paulo Brossard se desloca de Brasília
para se -instalar no Bico do_Papagaio, na região fronteiriça de três Estados em conflito, com 17 de seus 31 municípios conflagrados, e se âispõe ã colocar a Polfci"il Federal ou o Exército nos- çampos, o Governo está m~ito
mais preocupado com a maré montante de elnocionalismo do que em usar da força; está muito-rnais iiitereSsado
em promover a dissuasão; estã mUito maís -pr~oci.ipa:do
em decompor toda aquela ~~racionalidade em seus fatores primos de emoção. É este o propósito. O Governo está fazendo a sua parte, disposto, inclusive, a colocar a
Polícia e o Exército nos campos se para tanto houver necessidade, para que se restabeleça a ordem; pa~a que se
restabeleça o entendimento, para que se restabeleça a
compreensão, e sobretudo que cheguemos a um nível de
razão útil dentro desta discussão.
Há muitos outrõs- pontõs. V. Ex• colocou com muita
propriedade uma série de questões po]êmicas, que continuam pendentes. Há um sem número de problemas ainda não resolvidos, ainda nãO questionados. E não ê apenas o aspecto exterior, visual da utilização eleitoreira
desta_baodeira, e· não é ãpenas 9 envolvimento de grupos
de pressão eclesiásticos ou não, hã outras questões maís
concretas, como por exemplo, o tipo de indenização, o
tipo de remuneiação, o tipo de retribuição pela desapropriação da terra. Não pode ser considerada linearrriente
apenas em títulos de dívida pública.
Q~ando

O Sr. Altevir Leal--Acho que V. Ex~ deveria anexar
em seu discurso Um pedido ao Governo Federal para
suspender toda dãdiva de título no ano eleitoral. Isto
ajudaria muito a todo mundo, porque tanto é negociado
votos, como é deturpado todo o sistema de dádivas d_e _
beneficias do-Governo Federal.

O SR. MARCONDES GADELHA- Nobre Senador
Altevir Leal, eu não faria esta colocação, porque apenas
estou me louvando na informaçãO de V. Ex• de que hã
u:ma_utiliz_a_ção eleitoreira da distribuição de terras. Mas
eu, corretamente, não sei ainda a que Partidos têm seben~fíciad9 esta atividade eleitoreira. Eu não sei quais os
Pártido.S envOLVidos. Sei que o Governo é um governo
eclético. -Sei qtle o Go"vernO é um governo multipartidário. S.el que o Governo tem uma formação que eu chamaria de _c_omp6srta, porque feita dos mais díspares segmentos da _sociedade brasileira, tanto do ponto de vista
partidár!Ci-Coino -do ponto de vista id~ · · úco. Eu desconheço a ciuem rende eleitoralmente a reforma agrária:
Estou atento_apenas aos seus efeitos econômicos e sociais, mas eviâentemente,_ V. Ex• terã ápái'fuitidade de
fazer essas ponderações, de fazer essas colocações, mas
acima de tudo para que a_voz de V. Ex• se faça ouvir
como merece--toda a sua inteireza, é necessáfíõ-qUe baixe
a efe-rVOCê11cia, é necessário que se diminua toda essa celeuma, todo esse barulho, todo o entumecimento da
questão que é promovida artificialmente e que eu sei pode, também, ser conduzida para níveis mais serenos.
O_ Sr. João Lobo - Permite-me V. Ex.' um aparte,
nobre Senador Marcondes Gadelha.
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O SR. MARCONDES GADELHA- Nobre Senador
João Lobo, desculpe-me por só agora estar lhe co_ncedendo um aparte.
_

O Sr. João Lobo- Eu -é qUem peÇõ desculpaS' pores-tar interrompendo o discurso de V. Ex• Mas Senador
Marcondes. Gadelha, quando V. Ex• falou em lev3.r o
Exército _para o cariipo com o Ministro daJustiça eu fiquei muito ariimado. Acho esta idéia de levar o Exercrcio
para o campo uma beleza. Tão boa quanto aquela idê!a
de levar o Exército para constr-uir estradas. Esta foi uma
das melhores coisas que jã acOnteceu ~ne~te País. Acho
que o Govemo deveria aproveitar ã idéiae levar o EXéicito para fazer essa Reforma, mas -preparando as âreas
para irrigação, destacando áreas, desmatando, porque
nós sabemos da enorme capacidade da seriedade dos ho~
mens do Exército quando se propõe-m a Fazer estas
obras, como ficou demonstrado nas construções dos ba~
talhões de engenharia', espalhado por todo este Brasil.
Mas esta é apenas uma idéia que me oCorreu, qui:tndo V.
Ex~ falou em levar o Exército para o campo. Mas, Sr. Senador M arcondes Gadelha, eu não podia deixar de dizer
como última inte~enção no seu discurso - pronieto que
não interrompereí mais o discurso de V. Ex•- o que eu
ente~do_por Reforma Agrária. CQmo eu gostada que o
Brastl 1_1vesse uma Reforma Agrária~- Reforma Agráriã
para m1m, Sr. Senador Marcondes Gadelha, é isto que o
Presidente José Satney se propõe a fazer: é fazer a írdgação de um milhão de hectares, é montar uma infrae:tr~tura de estrada, de energia rural, de escola, de hospitais, e, enfim, montar toda uma estrutura de assistência
creditíci<i., barateando as máquinas agrícolas, fazendo
pesquisas agrícolas, distribuindo sementes de alta produtividade, isto sim, é que é ulna Reforma Agrária de que
este Pais precisa. Ratear as suas terras, dividir,
desapropriá-las, considerando áreas enormes, áreas produtivias de utilidade pública, apenas que estão sendo fruto d~ u'!la certa tensão social, ~e_parece um erro, porque
multlphca os módulos de t~nsão social, onde existia Uma
tensão social e que a terra foi desapropriada, loteada, rateada, vai servií de exemplo para prolíferação de- vários
módulos de tensão social e isto vai ser um Deus nos acuda, de não acabar mais nunca de conflito entre proprietários e posseiros. Entendo, no meu conceito sobre aReforma Agrária, que eU queria -expõr- neste momento
aproveítando_o brilhante discurso de V. Ex• nesta tarde'
~ qu~ se monte .u~a gr~nde inrr-a..:e-stilllt.ira- i1-o_ -campo:
1sto s1m. Que se 1mguem, não 1 milhão de hectares, mas
2, 10 milhões de hectares neste País. Que se propricie crédito .a~ríc_ola ágil e oportuno, que se barateiem, que Se
subs1dtem as sementes, as máquinas agrícolas, que se
con&truam estradas de ac~sso, si~os, qu~ se_~scalizem ~s
preços mínimos. Isso sim, para ffiim representatia urfia
~rande Reforma Agrária, uma refOrma agrária, capaz de
tirar este País da sua baixa produtividade: dividir as suas
terras, loteá-las, ratear essas terras, distribuir, com módulo ou sem módulo, isso --para mim parece totalmente
supérnuo-·e perigoso, além de improdutivo. Era essa a
minha idéia que desejava expor neste momento, -e:- qUe
agradeç_o a atenção que V. Ex.• teve me concedendo esse
aparte.

ta:mada do desenvolvimento agrícola, na região, -é uma
atitliáe irreversível do Presidente da República. De
modo qu.e, Ex•, esta parte será sem dúvi_da realizada, será
sem dúvida executada. Mas eu quero crer que é preciso,
também, ocupar toda essa vastidão continental do País
que permanece desabitada. V. E)(• sabe que 2/3 deste
País não esl~? ocupa~!JS. Hã uma série--de irregularidades, e não são poucas as áreas agrícolas guardadas apenas co-mo reserva de valor para: fins especulativos. V. Ex•
sabe que neste final do século XX, cOm a explosão populaci?nal no País e no mundo todo, a produção agrícola é
uma arma que todo país tem que levar em conta. Tão importante quanto era -o petróleo no-início dos anos 70 tão
imp?rtante _quanto foi o carvão na primeira Revol~ção
Industrial.
Sabe V. Ex• que daqui por diante a produção de alimentes é uma questão de sobrevivência, para não usai-a
ex-pre:>sãu -segurança nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)_ Nobre Senador, o tempo de v. Ex• está u_ltrapassado. --- -
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pr?_blema de atribuições- de responsabilidade, mas não
de1xa de ser lamentável que esse País, que já foi O maior
naturl!l do rQUndo,_ hoje se veja
na tnste cond1çao de tmp·ortador, de pagador de divisas._
expo~tador -~e _b?rrach~

O Sr. Alte-vir Le-al- Na fa.i~ de sessenta porcento da
no_ssa n~sidade.
O SR. MARCONDES GADELHA - ... de moeda
forte, para atender a grande parte das nossas necessidades. É uma sitpa_ção profundamente lamentável, porque,
tendo _um ec_umeno natural para Hév_~a Brasilienses,
COJilO e a reg1ão de V. Ex•, tendo extensões territoriais
enorm~, tanto _ao Norte, como também no Nordeste,
onde experimentos têm sido feitos iio cultivo dos seringais. b lamentável que nos encontremos nessa situação
más o que é mais grave disso tudo é que essa situaçã~
não é única, Ex~ Virtualmente, todos os píodutos agrícolas deste País, com algumas raríssimas exceções, não
atendem à demanda interna e estão muito longe de realizar aquele ideal sublimado por gerações e gerações de
O Sr. ~ltevir Leal- Peço a V. Ex• algum tempo para
ver o Brasil transformado numa espécie de celeiro do
anexar ao discurso de S. Ex•, nobre Senador Marcondes
universo.
Gadelha, o meu aparte.
O_ que é_ verd-ade para os _sering~is, é verdadeiro tamO sR. MARCONDES GÃDELHA- Se o nobre Prebém para a~ cu~turas de ~rroz, de milho, de feijão, de gêsidente concordar, concederei com o-mai_or efl.tusiasmO
neros de pnmetra necessidade, de hortigranjeiros enfim,
-nobre Senador.
•--- nobre Senador, estamos num atrascni.grfcola inaceitável,
porque a produtividade não depende necessariamente de
O Sr. Alte-vir Leal - Senador Marcondes Gadelha a
um estoque de capital muito elevado nem de grandes coReforma Agrária_ não_ vai deixar de ter continUidade,
nhe~ime_ntos tecnológicos. Temos largas áreas para culti~~ernamente. Por exemplo: agora os seringais do Acre e
var, temOs braç6s ociosos, desocupados e interessados
da Amazônia, em geral, até hoje não receberam financiae_m ~mpünhar lifu aradO e uma enxada. b preciso conci- mentos, V. Ex• d_i~ Q.ue isso não teriú·efiexo sobre a Rehar mteresses, de modo a fazer com que esses fafores de
forma Agrári.!l, mas tem. Se Uté hoje todos os seringueiprodução tenham uma rentabilidade máxima e que pos~s da Amazôn_ia, por intermédio dos s_eringalistas, ainda
sarnas, de uma vez por todas, superar esse problema,
nao foram financiados em uma época destas, aqueles que
esse cancro da civilização brasileira que é o atraso da sua
são de alto rios, os- se_r!ngueiros- que n-ada têtn para se aliagricultura e possamos avançar em outros campos, em
mentar lá, têm que recorrer às cidades e quando recoroutros terreno_s, mais l?romissores ou tão promissores
rem à cidade é com o propósito de não Voltar mais ao sequanto o setor agrícola, que são as novas tecnologias urringal, está ocorrendo isso e v_em ocOrrendo todos os
banas, as novas tecnologias empregadas no setor iridusarios. iomeí Conhecimento -de que nO meti Estãdo os setrial, as _ciências que hoje se aplicam à produção material
ringatistas ãinda -riãO- foram financiados, ainda não lhes
nos setores_ terciários e até mesmo -quateniários -em que
f~i _dado_ dinheiro para 11_ movimentação çta_ sua propriehoje se divide o sistema económico do País.
dade, eu senti, vi, Olhei e ouvi diversos seriligalíshs -diSr._ Preside~ te, ence~rando, eu reitero o apelo inicial,
zendo que_ a maior parte dos seringueiros estavam se muque e o mottvo dommante dessas modestas considedando para as cidades. Ora, se o seringueiro volta pai-a a
rações; o apelo a que se confie ná propósito do Governo.
cidade, automaticamente, o seringalista não vai ter reTemos, afinal de contas, um Governo transparente, um
curso para fazer um retorno deste, porque Já na Amazô"G~ye':_n_o que C<?_mete os_seus atos à luz do _dia, que coloca
~ia, é o contrário daqu~ deste grande Brasil: nós, seringaaos olhos e ao Julgamento da Nação cada passo da sua
hstas, fazemos um adiantamento de _três a quatro mil
execução administrativa, que discute exaustiva e paciencruzados_ para levar o posseiro- que chamam de passeitemente, que ouve_ a todos, um Governo previsível, um
rêroo seringUeiro, para os seringais. E quando 0 recurso
Go_verno que anuncia o que vai fazer, um Govei"no que
não toma o País de surpresa.
_
é da4o é de ~pen?J.s 40%_sobre a produção arrecadada no
fim do ano~ Ora, automaticamente o seringueiro que voiEu quero crer~ Sr. Presidente, que esse Governo José
ta p~ra a cidade a procura de alimento,_ a procura de reSarney que, em pouco maiS de um ano, promoveu uma
médro, a procura de roupa, este seriilgueii"o não vai rerevolução nos -costumes e na moralidade administratiVa
tornar e,_ aí, vem mais problemas para cima da tal hisneste País, que fez com quC o Brasil, em pouco mais dC
tória que é a _Reforma Agrária. O seringueiro, nãO que- - _uT __an<:J,_ ~_e_ ~ol~~asse em dia com os seu~ prinCíPiOs ·e
_ t:.~ndo retornar aos seringais, fica nas cidades a procurar
com os seus valores, com os valores básicos elementares
P~efeitºs,____E>arlamentares, órgão do Governo para pedii-da honestícfãd_e, da sinceri_dade. Eu quero crer que este
um lote de terra. Então, pela dificuldade causada pelos
Governo já se fez sobejamente merecedor de toda a cooBancos e órgão finanCiadores do Governo em não finan-fiança deste País.
ciar os seringais, automaticamente o seringueiro passa a
. ~~_?· encar_ar e~ta crise com espírito crítico, Com parser _um posseiro, quando era um conta própria, porque
Clmom~, __com sobnedade, buscando o ângulo construtiele e um conta própria: ele ganha pelo que trabalha. Envo desta nova situação. Hâ um nOv_o Ministro que cantão, nobre Senador, estou notando que tudo hoje recai
vaca ao debate, há um novo Ministro que renega a viasobre a Reforma Agrária. Mas, se o Governo tivesse nos
lê_~~i~·--~AuJ!l._~o_"_'Q ML~i~t-~g gu~_t:t_~~ aceita a__exaltação e
Seus órgãos pesSoas competentes que soubessem analisar
nem o emocionalismo.
--- -- -- ----- -ess_e problema por antecipação, ajudaria muito 0 Gover·
Sr._ Presidente, a noss~ palavra é de esperança, de coono e não aconteceria o que estâ acontecendo na Amazôfiança e -de expectativa; a nossa palavra ê, acima de tudo,
nia. Era isso que eu queria anexar ao discurso de v. Ex•,
uma exortação para que abandonemos todas as ações de
pa_ra que o- Governo ajude a passar essa barreira de di fiforça, que abandonemos tqdos os atos armadas, que
culdade que a_qui nós estamos encontrando hoje. (Muito
abandonemos a violência de parte a parte e aceiteri10s 0
abrigado.)
d!álogo, o debate e a orientação que, em boa hora, em

O SR. MARCONDES GADELHA - Senador. V.
Ex• resolve, de uma só penada, todo o problema maior
da Refo_rma Agr~ria. Talvez conseguid<? isso,_ que V. Ex•
~e propoe,_ e c~ms1dera como a reforma agrária, O~ seja; a
Irngação, o crédito fácil, as estradas vicínais para- escó11.fifétlt6 ãa produção; ~as -máqutna:s-agtícotãs âo-cãmpo -os
inseticidas, o~ insumos m()dernos de toda natureZa-, u'ma
vez intensificada, auriientãda a densidade de tecnologia
nos cam~os, V. Ex• teria conseguido a ·parte mais Cara-da
reforma agrãría-. A outra parte, a regularização fun.:.
diária, a distribuição de terrafé, como· v. Ex• Vê~ a-partemais fácil de ser executada. Essa parte a que V. E)(' serefere, esta componente de desenvolvimento agrário, que
O SR. PRESIDENTE (Mári_Ó Maia) - A Mesa pede
faz também do propósito do programa do próprio Ministério, que é da reforma agrária e do desenvolVimento
a V. Ex~ que, logo que acab_e de responder o aparte, en~
agrário. Essa parte de_ complementação, ·qrreeu diria a
:; _ cerre. o_ seu -discu:rsa.
mais dispendiosa, a mais cara e certamente também sei"á -0 ~R._MARCONDES GAP~LHA- Encerro; Ex'
levada a cabo e já está siildo.V. Ex• _sabe da determi~
Iqçorporo as ob~eD'---ª'ÇÕcs de V. Ex' como uma cr1tica
nação- com que ci Presidente José Sarney se aplicoüâ- réã.e
um apet~ aos ó_rg~os (ormuladvre.:.: _da pvlítka dabol·
lização de I milhão de hectares irrigados no Nordeste. V.
ra~~a, ~o '!1:1~1 o_ desenvolvinlento dOs seringais, a sua
Ex' sabe que já há iOúmCras empresas pro-dutoras de
utdJZaçao esta duetamente subordinada. Eu lamento,
bens durá_veis para uso agrícola, pretendendo se implanprofundamente, essa situação. Não discutiria, aqui, 0
tar na reg1ão Norte e Nordeste por acreditar que.esta re-

""".i-

~~ç~~me_nto,

o

Go~erno

se propõe a prestar a esta

Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- C;ncedo a pa·
lavra ao nobre Senador Altevir Leal.
_O SR ALTEVIR L_EAL (PDS- AC. Pronuncia o seguinte ~iscursci.) --sr. Pre~iJentc c -Sr~. Senaúor~: _O jornal Gazeta d_o Ãcre, em sua edição do dia "25 de
maio, public<l matéria em c}ue me acusa de ~rejudicar os
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interesses de meu Estado, pelo simples fato de haver requerido adiamento da votação do pedido formulado
pelo Executivo estadual, para a contratação de um emprêstimO __externo, rio ·valor_ de 20 milhões de dólares. Efe- _
tivamente, soliciteiõ adiamentO da votação por trinta:
dias, por motivo que considero de inegável relevância.
Em primeiro lugar, trata-se do primeiro empréstimo em
moeda estrangeira a ser contratado pelo Estado do Acre,

em seus vinte e seis áO:os de existência. Alega o GovernO
do Estado_que tais recursos se destinam ao ãSfaltamento
da BR-317, no trecho Senador Guiomard a Assis Brasil.
E_aí levanta-se a primeira dúvida. Tratando-se, como é o
caso, de uma rodovia federal, por que razão deve o povo
acreano pagar esse asfaltamento, que é _o_brigação do G_o~
verno Federal? Trata~se, como se vê, de uma aberração
incompreensível, especialmente quarido se trata de um
Estado como o Acre, notoriamente careiite de recursos.
Lembro~me, Sr. Presidente, de que o Senado Federal
autorizou a concessão_ de inúmeros_ Cmprêstimós ixtef:
nos e internos para Prefeituras e Governos Estaduais.
Mas não conheço nenhum caso em que tais recursos ainda mais tomados em moeda estrangeira, e pagos pelo
Estado - se destinem a custear obras federais ...
Sabem V. Ex•s. que o Goverrio-Federal, através do
Departamento_ Naciõnal de Estradas de Rodagem, contratou um empréstimo de cem milhõeS de dólares para o
asfaltamento da BR-364, efetivamente a única grande
obra rodoviária do Gove_rno Figueiredo. Sabem ainda os
eminentes colegas que parte desses recursos, e um novo
aparte financeirO negociado no mesmo contrato, está
sendo empregado para o asfaltamento do trecho dessa
rodovia que liga Porto Velho a Rio Branco. Devo escla~
recer ainda mais: o trecho da BR-317, entre Rio Branco e
Senador Guiomard, foi lodo asfaltado com recursos da
União:~ Ora, Sr. Presidente, por que deve o povo açreano, jâ tão esbulhado, pagar por uma obrigação que cabe
à U ni_ão? Seremos nós acreanos issim tão ricos, a ponto
de termos que tomar emprêstimo externo em dólares,
para que o- Governo Federal faça o que é sua obrigação

legal.
Hã mais ãiiida, Sr. Presidente. O emínellte- Senador
Helvídio Nunes, cujo zelO toda a Casa- conhece, votou
contra esse projeto na Comissão de Çonstituiçª-o e "Jus~
tiça, e, em pronU.ncíamento que fez neste Plenário, justificou, com _rgumentos íni:ontestáveís, sua posição erri
casos semelhantes, com os quais concorO.O inteíramente.
Advertido por todos esses fatos, tomei 3. elementaiprC:.
caução de solicitar não a rejeição, mas o simples adiamento por· trinta dias -da apreciação ~da matéria.
O meU dever, Sr: Presidente, não é o de de(ende_r_iiu
advogar as causas do Gõ-VerilO-do Es_tado, em mã_Qs_dQ
PMD B. Os deveres de minha consciência e_ minhas oõrigações políticas me impõem defender o interesse-do povo
acreano. E foi eXatiimente o que fiz·. Estranho apeiias
que o GoVern-õ péemebebiSta- do_Aci-e; qUe sempre-roícontra a contratação de _emprêstiriiOs exterrios; que-aii~
mentam a dívida externa brasileira e ajuda os banqueiros
estrangeiros a-se enriquecer~ cõm Op-ágamento deju(os,
comissões-e taxas de-toda natureza, pretenda se valer do
mesmo recurso. quando se trata de obra de construção
ciVil que pode muito bem Ser financiada com recursos
-·- - · -- -- -nacionais em moeda brasileira.
Confessv a V. Ex' que agi movido pelo interesse público do povo acreano. Quem diz que tais recursos se destinam ao asfaltamento da BR-317, uma rodovia federal, é
o Deputado Ger-.itláo Fleming, -Ilustre consorte da atual
Governadora e, suponho, que seu porta-voz. No dia em
que, no exercício de meu mandato, não tiver condições
de exercer meus deveres com exação, e em defesa ·ao
povo de meu Estado, não hesitarei uin minuto em fénun~
ci"ar a meu mandãtO.
O que se pretende com esse empréstimo, na verdade, é
escorchar o povo acreano. E_o_eminente Deputado qeraldo Fleming, parece interessado em deixar para o 'fUturo governo, essa terrível herança que .nenhum outro governo do Estado deixou para os que os sucederam. Enquanto estivemos no governo, sempre conseguimos recursos federais, para custear obras federã.is. Agora, no
entanto, parece que o Governo de meu Estado quer fazer
favores ao GOverno Federal, para que o povo do Acre
pague por essa gentileza, com chapéu alheio. Só que,
nesse caso, com o chapéu e o bolso _do sofrido povo
acreano.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- COnced_o a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB . - RJ. Proni.Jncía o seguinte discurso, sem revisão do--Orador._) Sr. Presidente, SrS. Senadores:
As condições de habitabilidade dos presídios brasileiros, com as fugas e violênciaa Provocadas por excesso de
população carcerária, não-são realmente fenômenos singulares. se olharmos como um todo o problema da execução da lei penal, compreendendo, por igri.itl, a situação
e as condições de trabalho dos vigilantes ou de quantos
são encarregados de ma-nte"r, nas delegacias-e -nos pn!Sídios, esses elementos confinados.
Evidentemente; os presidiários mal alojados, fanUiitos, seminus, merecem a atenção e a piedade do povo,
que não pode perdoar o desleixo das autoridades, incapacitadas de impedir as ondas de assassinatos e fugas _de
detentos, fazendo periclitar, mais urria vez, a seguranÇa
pública.
Mas é tempo de pensar, também, na situação-dos funcionários que trábalham nas delegacias, onde as c~m
diçàes de _alojame.ntQ, de _higiene, de segurança do trabalho, são as pioreS possíveis, tanto na capit:il como nos
muníC!Pios do interior." ü-núméro de viatuias à disposição desses abnegados vigilantes da segurança pública é
irrisório, muitos deles em péssimas condições de funcionamento, sem combustível suficiente, aumentando a intranqüilidade do povo, que se vê, asSím-; deSajuâado.
Fatos como esses são repetidos e comentados diariamente pela imprensa fluminense, sUcedendo-se rebeli"óes
e fugas nos- presídios e nas delegacias, não raro com sa~
crificio da vida de presidiários e policiais. As defic"íêncfás
repetem~se por quase todos os Estados, e urge melhorar
a coitdiçào de segurança dos presídios, a higiene naS delegacias, a agilidade âo deslocamento dos mantenedores
da ordem, quase sempre sem viaturas e conibúStível.
A situaçãO requer, assir:ii.; a ConjllgãçàO-âOs-esfo"rços-de
todas as autoridades 4ireta ou indiretamente responsá~
Vf:is -pela- Ordem públicâ e pelo resgUardo doS-direitoS humun9S; a fim de que cesse a situação atual, sobremodo
constrangedora e injusta. (Muito hem!)
~ D SR,-PRESID~TE (MáriO~ ;aia)- COncedo a p8.lavra ao nobre Senador Odacir SoareS. --

-0 SR. ODACIR SOARES (PFL -- RO:-Pfonllrlcia o
segl_lin1e -disCUrsO. Sem ievisão do orador-i....::: Sr. PrCsidente, Srs. SenaOOres:
Uma das numerosas vantagens do process_o_democr~
tico é que permite a todos se manifestarem li-vremente ,
denunciando, criticando, condenando. E. ao mesmo
tempo, enseja a que os acusados se defendam, Venhain a
público esclarecer sObre as ãcusaçõi:s de_qUe foram ~Ivo.
A_co_n_tece que a~ crítiCaS; para sere'!l acolhidas devida- rTii:nte, devem ter Procedeõcia.=As derlúncTãS deVêm ter
pro-Vas. -E o que tenho feito -aqui, no Seriado Federal,
como Senador por Rondônia, tem sido denunciar iri"égu~
Iaridades, fatos condenáv~is, má ~drriinis"tfação;- niaU: uso
do dinheiro público; tudo, porêm, fundamentado, justifi~
cada, com provas documentais ou com denúnciilS-Teit3:s
por pessoas idóneaS, responsáveis. o'u me baseindo em
hotíCiUriO da imprenSa: qUe julgo verdadeira, que estâ
atenta para defender, como temos feito aquí da tribuna
do Sena~o. os legítim~s_interesses da população.
Ao contrário, aqueles Que defendem os que acusamos
niio· trazem a prova da inogência deles. Apep.as-se lil!li~
tam a atacar o~ queys acusãm, usando palavras impró~
prlas sem, na reãlidãde, eliminar as suSpeitas, -sem des~
mentir as denúncias, as acusações. Mas isto nem poderiam, porque, repíto, as denúnCias sào-fodaS baseadas
em verdades.
Agora mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho
em mãos cópias de pronunciamentos do Vereador José
Afonso Florêncio, da Câmara· Municip'af de Porto Velho, nos ~uais denuncia "abusos de au~oridades, incompetênCi3:"":adiÍlinisirativa, malversação do dinheiro públi~
coe descasos administrativos"- tudo_entre aspas- de
que tem sido vítima a população da Capital de ROndônia. Diz mais o Vereador José AfonsO Florêncío, que, ã.O
encaminhar essa documentação, que anexo, .. apela para
que cu dê conhecimento à Nação dos desmandos administrativOs que estinlos sOfrendo".
-- E que desmandos são esses? E que casos são esses? E
que incompetência administrafiVa é essi?--
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No primeirO Reque-rimento, o de n~ 074, de 9 de abril
_dcs_te ano, aprovado por maioria absoluta de votos_ na
reunião ordiOária do mesmo dia, o ilustre e _tenaz Verea~
dor requer à Mesa da Câmara Municipal que se dê ciên~
Cb ao Presidente da República, ao MinistrO da Fazenda,
DITsOn FUn-uro~ ão Presidente do Senado Federal, JOsé
Fragclli, e da Câmara dos Deputados, Ulysses Guima~
rãCS~ bem_ assim ao Superintendente da SUNAB, Ericksen Madsen, quanto "aos demandas e descasos por parte
do Governo Ângelo Angelin no tocante à fiel físCalizaçãõ do controle de preços, objcto do Pacote Económico de _congelamento de preços, editado através do
Decreto-lei ri9 2.283, de 27 de fevereiro deste ano".
Diz mais o Vereador:
"Em requerimento anterior, comprovado porrecortes de jornais, denunciamos a briga travada entre
o Governo do Estudo, a SUNAB, o MinistériO
Público e a Polícia Federal, a respeito da coordenãção do Programa de Fiscalização. Para provar
que falta pulso ao Governo de Ângelo Angelin,
prossegue o Vereador, "recentemente foi assassinado o Sr. Josué M<irques da Silva, por Uril Agente da_
PoHcia Civil loc:~. Hugo Guílher!fie_ Correia, siin- ·
plesmente pÕfque o ·sr. Josué, após ingerir duas cer~ejas, recusara~se a pagar pelo preço cobrado acima
do valor estipulado na tabela oficial, am-eaçando_ denunciar o fato à SUNAB, ~endo a proprietária dO
-bar sOlíCli_ado ao policial qUe tomasse providências
quanto ao -recebimento da importância. O policial,
demonstrando seu total despreparo para a função,
usou de sua arma e desferiu certeiro tiro no indefeso
rapaZ, ciUe simplesniente procurava fazer com que a
lei fosse cumprida. Esse cidadão era um fi5caf do
Presidente _Sarney e pagou com a vida, porque uma
minoriª despreparada para fazer cumprir a lei não a
c~mpriu."

As denúncias do Vereador José Afonso Florêncio
prosseguem contra o Governo de Rondônia, despreparado para fiscalizãr a Lei, e contra os especuladores, pro- - prietários de bares e de outros estabelecimentos comerciais, que c_obram preços abuSivos contra o povo, sem
que haja fiscalização e, pior, porque o Go_vernador de
Rondônia- só Deus sabe por que razões -resolveu retirar da SUNA B o poder de fiscalizar - isto pode? _:_
como era de sua competência, atribuída pelo próprio
Presidente da República.
_ Esta denúncia estU acom-panhada de numerosos reCortes~dejornais de Porto Velho, que anexo, os quais contam~ em detalhes, toda a história lamentável em que perdeu a vida um jovem cidadão; cumprindo o que o Presidente Sarney indiretamente lhe dissera para fazer: fiscalizar os maus comerciantes. Ele acreditou no Presidente e
nas d_emais autoridades, -c-omo todOs n_ós_ acreditamos
por todo o Brasil. Só que, em Rondônia, o Governador
Ângelo Angelin não adota nenhuma providência para
garantir aos cidadãos do Estado o direito de ser, efetivameiite, fiscal do Presidente. Ao coiltrâfio, desautoriza a
SUNAB ...
No Requerimento n9 064, o Vereador denuncia o AdministradOr do Distríto de ltapoã D'Ot!Ste:,ci1amado Elizeu de Tal que, sendo despreparado para o cargo de adminístradOr, pór ser semi-analfabeto, vem cometendo
enormes aberrações administrativas. OS moradores de
Itapoã D'Oeste fizeram ao Vereador FlorênciO n-umero-sas deJ!:úncíã<-i!lclusíve de que__o Sr. Elizeu distribui lotes
para construção de pequenas moradias, cobrando dinheiro por fora, '"recebendo vultosas importâriCias ria
concessão de lotes". Diz o Veread_or que há denúncias
baSeadas inclusive _em provas documentais contra o Sr.
Elizeu.
E quem o nomeou? Quem o colocou nessa função?
Isto_ é que é de estarrecer.
_Os _desmanda~ prosseguem: ite toma e doa terrenÕs,
sem a menor consciência do mal que está fazendo às pessoas que perdem seus lotes, porque ele também não dá
nenhuma documentação, quando faz suas doações... E
- há centenas de pe_ssoas inscritas para receber lotes, que
-ele, e:ntretãnio, não atende.Também o Sr. Elizeu quase nuncaestâ presente ao seu
escritório, porque, segundo as denúncias, está sempre
trat~ndo de assuntos pútícularCs cm Ariquemes.
.. Desalio que se e-ncontre alguém cm Itapoã D'Oes.te
que goste do Sr. Elizeu~·- diz o Veréador F'Iorêndo _:.
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"pms a· Distrito está completamente_ desassistido, inclu-

sive uma área destinada a obras públicas, foi IriVadida
sem que ele tomasse qualquer providência". .
_.
Q_Vereador _conclui esse _seu requerirrientO:pedindo
"que haja eleição para escolha de adminjstwd_ores dos
distritos", a fim de evitar que fatos como es(es continuem acontecendo.
__ _
Há um rol de outras irregularidades, que não s._e coa-_

dunam com o espfrito de seriedade dQ Governo José Satney, que tem demonstrado a firme decisão de acertar e de
corrigir desmandos que ocorram, sej_a onde for.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado! (JYiu_ito
bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ODAC!R SOARES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
ESTADO DE RONDONIA
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Porto Velho
·Porto Velho- Rondônia
n~' 005(86 Gab. V.-Pres..Porto Velho. 15 de abril
de 1986
Exm~ Sr.
Senador: Odacir Soares Rodrigues
Senado Federal.

Ofício

Sr. Senador,
Encaminho~lhe em anexo cópias de nossos pronunciamentos feitos niTâmurã Municipal de Porto Velho, nos
quais denunciam abusos de autoridades, incompetência
administrativa, malversação do dinheiro público e desca- _
sos administrativos que estão s_o(rendo a população de
nossa Capital e do nosso Estado. Apelo para Vossa Ex·
celência para que dê _conhecimento à Nação dos desman~
dos administrativos- qUe CShimos sofrendo. __ _
Atenciosamente, --José Afonso Florêncio, Vereador

PFL.
ESTADO DE RONDONIA
Poder Legislativo
Càmari Municipal de Porto Velho
·
Porto V_ elh9 -- Rondônia
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho

REQUERIMENTO N• 074(CMPV-86
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenã~i~ na forma regimental, seja encaminhado Oficio ao Exmo. Sr. Ericksen
Madsen,"Superintendente da SUNAB, com cópias para
o Exmo. Sr. José Sarney, Presidente da República; ao
Exmo. Sr. Dilson Funaro, Ministro de Estado da Fazen·
da; ao Exmo._Sr. José Fragelli, Presidente do Seiiã:do Federal e ao Exmo. Sr. Ulisses Guimarães, Presidente da
Câmara Fe~cral, cientitic<indo-os de que no Estado de
Rondônia,- cOntinuam ?S- desmandos e_o_s descasos_ por
parte do GoVerno, no tocante à fiel fiscalização do Con~
traJe dos preços, objeto do Pacote Econômíco de congelamento de preços, editado através do Decreto-lei n9
2.283, de 27-2-86. Em rcquerimerito anterior, denunciamos, comprovando com recortes_de matérias pubticadas
em jornais tOcais, a briga traVada entre o GovernO doEstado, a SUNAB, o Min"istéffo PUblico e a Polícia Fede-_
ral, a respeito da coordenação do Programa de Fiscalização, e, para comprova·r que a falra de püls-o do Governo do Estado continua, recentemente, foi assasSinado, o
Sr. Josué Marques da Silva, por um agente da Polícia Civil local, que por sinal é irmãO do Vice-Prefeito do Município de Porto Velho, Dr. TomáS--Guilherme Correia e
que está prestes a assumír o cargif de Prefeito Municipal
em virtude da incompatibiliZaç_~oporp~rtC do ~tua( Prefeito. O agenfe policia[ de nome Hugo Guilherme COrreia assassinou o Sr. Josué Marques da Silva, simplesmente porque este, após ter ingerido duas cervejas,
recusara-se a pagar pelo preço ·cobrado acima do valor
estipulado na tabela oficial, ameaçando denunciar o fato
à SUNAB, tendo a proprietária do estabeleciinento solicitado ao dito policial, e que ê seu freguês antigo, e que
se encontrava no local, para tomar as providências quanto ao rccebi~ento da importância cobrada e que o con~
sumi dor se negava a pagar. Qual fora a surpresa das pessoas que se encontravam presentes naquele recinto, o p-o-

licial, demonstrando o seu completo despreparo para a
função, que_sería a de um fiscal da lei, usou de uma arma
_:que p·ortava naquele momento e desferiu um certeiro tifo
no- indCfeso rapaz, que, simplesmente procurava fazer
com que a lei fosse cumprida, no tocante ao preço vigente· na tabt:Ja" õficiãl do Governo. Este ato de total covardia, fez com que tombasse por terra, a vida de um cidadão, que recebera uma missão de fiscalizar, por parte do
Sr. Presidente Jº---Sê Sarney, e procurou cumpri-la no devido tempo e ainda para ver cumprida a lei, porém terminal)_ por pagar o pesado ônus de ser um fiscal do Presidente no com~~e a _i~flaç?o~ junto a uma minoria que
n:ã9 está preparada para ajudar na esj)ecufaçào desenfreUda_que ínfefi:únente ainda campeia o nosso Estado.
·o que· é mais -tríste dizer, é qUe nenhUma providência -rortomada por parte de nossas autoridades, para prender e
-Il"Ufili" o irresPonsável policial. Se medidas __urgentes não
forCin tomadas de forma séria e honesta, qualquer pesSoa que dorúãnte pretenda se investir na qualidade de
fiscal do Presidente, pensará duas ou mais vezes antes,
~ob pena de ser também mais uma vítima da audácia de
comerciantes inescrupulosos mantidos sob o manto sagrado da proteção policial, que ao invés de ajudarem na
fiscaliiação, se voltain contra aqueles qUe qUerem de alguma forma ajudar. Esta batalha ~ão _é e nem deve ser,
privilégio de alguns e sim de todos aqueles brasileiros
com consciência pãrticipativa e humanitária, pois estã-é
umaJuta que é nossa, conseguida às dura.s penas e a nós
cabe o_controle d~sa.situação. Constantemente, centraR
riando determinação da SUNAB, os proprietários de bare.s, lanchonetes, boites e clubes, cobram dos seus freqUentadores, acrescidos aos preços das bebidas e refrige-rantes, lO% (dez por cento), para os garçons, o que de
certa fo.rma onera o consumidor tina!, e nenhuma posição à respeito tem tomado nossas autoridades para solucionar o impasse, em defesa dos consumidores, dando
a entender,_ face _ao silê.nc;io, que estão coniventes com a
situação. Estamos na oportunidade, anexando cópias de
reportagens em jornais locais, a respeito da matéria denunciada, para que V. Excia: determine a este Governo,
medidas mais sérias no coinbate a estes especuladores e
expoliadores deste já combalido povo rondoniense, pois
a continuau:m ocorrendo Problerriás cam·a esteS, o nosso
povo Se verá imPedi Cio de desempenhar a funçàCi de fiscal
dos preços, por não acreditarem na seri~a_de que deve se
revestir esse papel importante, na ·estabilizac;ão da _e.conomia do no_sso País, e no_vamente o povo_serã_ o maiQr
prejudicado, -por culpa de nossas autoridades encarregadas da coordenação da CisCalização dos preços.
Sala das Sessões, 10 de abfil de 1986.- José Afons_o
Florên~o, v~:readt?r _-=:_!>~L_.
(AprOvado por mo.iorin-ãbsolura de vows no. Reullliio Ordinário. do dia
9-4-86.)

-

-0 Estadão de Rondônia, Pai-to Velho, 4 de abril.de 1986
MO~RTO POR RECLAMAR
O PREÇO DÁ CERVEJA
O agente policial H~.<go Guilherme Correia matou anteontem, com um tiro de revólver calibre 38 o motorista
da FOGÃS, Josué Souza Macedo, 33, que segundo testemunhas, fOi assassinado só porque recusou-se_a pagar
duas _c~rvejas cobradas pelo preço acima da tabela pela
proprietária de um bar localizado_na confluência d_as_
ruas Onze e AI!!JI.andre Guimarães, no bairro Agenor de
Carvalho, onde a vítima bebia com um amigo,
Josué está morto, mas- curiosamente~. no 51'__Dis- trito Policial, foi regi~trado na ocorrência apenas "tentativa de- homiCídio~', segundo comunicou o proprietário
do bar, Orlando Rodrigues Camargo. Revoltado, o tio
du vítima, MarcelinQ Marques Macedo manifestou seu
repúdio, dizendo que "poliCiais com este comportamen-to não deveriam fazei" parte da Polícia. Assim, a-O invés
de p_rote_ger, eles estão colocando_ em risco a vida da popu!açii_o".
Alto Madeira, Porto Velho, 6 e 7 de Abríl de 1986

ASSASSINO-IYO ~FISCAL DO SARNEY
AINDA FORAGIDO
"Covarde". Foi dessa maneira que testemunhas do as_Sassiriato do braçal Josue-Marques, praticado pelo agente policial Hugo Correia, -definiram o c-rime. Diversas
pessoas que estavam no bar localizado no bairro Nova
Porto Velho consideraram, ontem, o policial"indigrio de
exercCr a função" pela falta de preparo e pelo instinto
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cÍ'iminoso". Segundo eles, Hugo Correia não chegou a
discutir' com o homem que matou e, apesar disso,
executo·u-ocom um Fro de bala explosiva, cujo iiil.pacto
é sempre mortal para a vítima. Após o crime, o assassino
fugiu mas mandou recado ao_s colegas de profissão: vai
entregar-se na segunda-feira.
_
A família da vítima cobra justiça e ameaça fazê-la caso
a polícia haja com morosidade. Eles não admitem qrie o
braçal tenha morrido só porque defendeu o pacote econômíco do Governo.
O

.~stadào, Po~to

Velho, 4 de abril de 1986

TABELA CAUSA MORTE
Motorista áa Fo-gás, recusou-se pagar cerveja acima
do preço tabelado e levou balaço de policial.
O motorista Josué Souza Macedo, funcionário da FOÇJÃS, fot assassinado, por volta das 22h30 de anteontem
~om um tiro de revólVer calibre 38, desferido pelo agente
pOlicial Hugo Guilhtirme COrreia. O homicídio, aconteceu depois que Josué Souza Macedo, 33 anos, maranhense, residente à rua Onze, 418, na Nova Porto Velho,
tomou duas cervejas com um amigo recus<!ndo-se a pa·
gar g preço acima da tabela, que seria cobrado pela proprietária do bar, conforme versão de uma das testemunhas.
---Josué, era casadO-COm Evaneide de S. Macedo- giávida de 5 meses- e pai de seis filhos, que agora serão_
criados pela viúva. En_tretando, o principal motivo que
levou o policial a disparar seu revólver contra Josué, foi
o fato do agente ser namorado da fi(ha do proprietário
do bar segundo nos informou Ivanilde S. da Silva, uma
das testemunhas do assassinato. Ao ser cobrado o preço
acima da tabell;l, pelas cervejas que havía tomado, Josué
se recusou a -pa-gar e disse que iría ligar para a SUNA B.
Foi daí que a dona do bar, cuja identidade não foi arro~
!ada na_ocorrência, disse que chamaria a polícia.
No momento, se encontrava no local o policial Hugo
Gilherme Correia, disse que resolveria o problema e, segundo a testemunha lvanilde, puxou o revólver e dispa~
rou um tiro.. contra Josué, atingindo-lhe a região do abd~!Tiel?-. O amigo___ da vítima, que também não teve o
nome mencionado em_ocorrénia tentou socorrê-lo e também foi ameaçado pelO policial resolvendo assim se manR
dar do local, enquanto Josué, caído ao solo do bar agonizava seus últimO~ moriientos -de vida. Mesmo antes de
morrer, o motorísta,da Fogás, foi socorrido por terceiros
e levado para o Pronto-Socorro do HosPital de Base,
onde depois de dar entrada no Cetitfo Cirúrgico morreu
quando sofria intervenção cirúrgiCa.
A tentativa de homicídio como foi comunicado na delegacia do 59 Distrito.
A tentativa de homicídio como foi comunicada pelo
Conifssârio Robson Palha de plantão na delegacia do St
Distrito foi comunicãáa por volta dãs 23h30 pOr Orlando Rodrigues Camargo proprietário do bar localizado
na confluência das ruas Onze com Alexandre Guimarães
no ~airro Agenor de Carvalho. Comuni-cado ao Delegado PlantoniSta AniOnio José Adão na sala do Plantão
Central ~ Departamento de Polícia Especializada que determinou aos plantonistas do 5<:> DP diligenciar o
local do crime.
Entretanto o policial autor' da tentativa de homicídio
havia evadido-se do local. Provavelmente Hugo Guilherme Correia deverá se apresentar acompanhado de advogado às autorídades policiais assim que terminar o prazo
de ffu_grante.
O cadáver de Josué Souza Macedo, foi remOvido para
o Instituto de Medicina Legal, necropsiado e liberado
para_ ser velad~_pelos fa_'!liliares.
Justiça
Enquanto isso, Marcelino Marques Macedo, tio de
Josué _Souza Macedo, a vítima, esteve ontem em nossa
redução e manifestou~se revoltado, com o crime c disse
q uc 'i-,-oliciais com estes comportamentos não_ deveriam
fazer parte da polícia. Assim ao in-vés de prQteger eles es~
tão colocando a vid_a da população em risco"- desabafou o tio da vítima, :fcreScentando ainda- que, "espero
que o Secretário de Segurança Pública, tome as providências cabíveis para o caso evitando que incidentes des_sa natureza não voltem a se repetir. Exijo ainda, como
familiar da vítima, que este assassinato não caia no ano~
nimato deixando o autor. impune.
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Alto Madeira, Porto Velho, 4 de abril de 198'6
Polícia Mata mais um
'
L

EXECUTOU BRAÇAL QUE: IA DENUNCIAR
REMARCAÇÃO
O agente policial Hugo Correia, lotado da Divisão de
Informações da Secretaria de Segurança matou na-noite
de quarta-feira com um tiro no Ubdômet;t, o braçal ~o~uê_
Marques de_Souza, 33 anos, maranhense, no interior de
um bar da rua ll com Alexandre Guimariles. A vítima
tinha protestado contra o preço da cervêja qlle-estaría
acima da _tabela e preparava-se para ir à 'SUNA-.e denun-ciar quando o policial que tem grande amizade com o
dono do estabelecimento, Oi'fando_ Rodrigues Camargo
interviu dizendo que não seria nccessãrio fazer a-comunicação, Gerou-se daí uma confusão que CulmTnoll com o
braçal sendo ex.ecutado com um tiro -de' revólver 38 q~e
atravessou o ligado. Indignados com o procedimento do
matador, parentes da vílima disseram ontem que se nenhuma providênCía for tomada imediatari1Cnti::, vàci risolver pessoalmente pois viram }fug"o- Corfea andan_d_Q_
de moto livre~ente pela cidade. Enquanto o bÜietinl de
ocorrência daVa conta de- que ele -tinha, fugido e estava
em lugar incerto,
. O cri~ e tem até o momento duas versões. Uma, o ·oh~
cm!, fot apresentada pelo comerciante Orlando Rodrigues, d9no do bar e amigo do policiaL Segundo de, o
braçal que trabalhava na Fogás há sete anos, tinha sete
filhos e a esposa estão gráVláa do oitavO. O braçal estava
embriagado, armado__ c_om uma frica e desafiando não só
~sta..;
o dando do estabelecimento como as peSsoas
vam presentes no bar. Daí teria surgido o policial qUe;
estando numa casa ao I<~ do foi ameaçada par Josué Marques, tendo reagido, atirand_o uma única vez com a arma
da Secretaria de Segunmça.
FamifíareS do braçal e pelo menos uma das pessoas
que se encontrava-no bar contam de forma diferente a
crime. Disse· que Josué tinhã. reCbffiãdO-d<i pTi::ço da cerveja e ameaçava ir-Ocnunci~r a SUNAB, quando o policial. intcrviii para defender õ comerciante 9r1ando, seu
amigo. Apresentando-se como funcionário da Secretária
de Segurança, ele fof colwocado a tomar as providêrlcias
que lhe competiam.
Esse pedído teria irritado o polícia! que partiu para fazer valer sua autoridade, sacando o revólver, o que não
intimidou o bmçaL Na confusão, o ãgente policial disparou um tiro que alingíu o figado de Josué. Levado para o
Hospital de Base, Josué ainda Joi_ operado, mas não -resistiu e morreu poucas horas depois. O policial fugiu.
Se esta semana, este foi o segundQ crime envolvendo
policiais que vêm durante todo este_ ano: demonstrand_o
fraqueza no- cumprimento do d._ey_er, principalmente
quando estão de posse de um revólver.
Em fevereiro dois policiais irmãos tentaram pt'cii.Oef
um homem que es_taria-_com um revólver i_!egalmente. Estavam bêbados. Houve tiroteio e um homem (iCQ\.1 mort.o
e um policial ferido gravimentc. No início da semana, o
agente Onildo _de J~_sus, embreagado, tentou agredir a
mãe e matar o pai. Acabou_ feridQ gravemente no abdõ-mem. Agora num crime em que há muitas infonnações
ocultas. Hugo Correia mata outra pessoa.
Ele é contratado, pela Secretaria de Segurança, lotado
na DivíSào Ce InfOrmaçõeS: mas eStá à disposição da As-sembléia Lcgi5lativa.

que

Filhos

A vítima elo-Policial trabalhava há sete anos na Fogâs
e era tid? com um bom funcionárío e que nunca cri3va
confusão. Fill caSa_cfo~ _tinhiisetC fílfios c a mulher estava
grávida esperando o oitavo. Ele foj acusado __de portar
uma faca e de com ela ameaçar pessoas que se enc:ontravam no bar cm que o crime aconteceu. Entretanto, esta
arma não foi apresentada na 5' delegacia onde o cãso está sendo apurado em um inquêrito que vai ser presidido
_
pelo Delegado Silvio Machado.
Alto Madeira, Porto Vt!lho, 4 de abfil de 1986
MORREU DEFENDENDO
O PACOTE ECONOMIÇO
Com um balaço de revólver calibre 38, o policial Hugo
Correi::t, lotado na Divisão de Infonnações da Secretaria

de Seg~rança,"' nlatou_ -na noite de quárta~feira Q_braçai
Josué. Marques de Souza, 33 anos, funcionárío da Fóg<~s.
O crinie aconteceu no interior'---de um bar localizado na
rua I l com Alexandre Guimarães, bairro Nova Porto
Velho~- ~psué estava des.c_On~2nt~ ppr corisid~riu_ que a
cervej::t estava sendo vendida por preço acíma da iãbela e
avisou que ia denunciar o fato à SUNAB. O policia( saiu
em dcfcs<~ do proprietário do bar, Orlando Rodrigues
Camargo. Houve discussão e aconteceu~ tragêdia. O criminoso fugiu enquanto a família do morto prometeu
agir por-conta própria caso não "sejam tomadas__:J,S providéncias dGvida&".
Porto Velh_o, 10 de abril de_ 1986
OPINIÃO EM 30 UNHAS
A_o_gue tudo indica, em todo o País os ânimos já estão
se arréfecendo e muita gente já está deixando de fiscalizar a a_çãCJdo~ comerciantes no que toca~ determinação
ôõ P"icslci_Cnte Joscsarney, quanto ao pacote econômico,
que preve, em algun5 casos, o congelamento dos preços
anteriores a 28 de fevereiro e,- em outros, o tabelamento_
dos preços.
- Difidlme_nte se vê alguém portando as tabelas divulgadas pela SUNAB para os diVersoS prõdutos. E, Píor-ain~
da, quase ninguém pede a nota fiscal depois de realizar
suas Compras·.- A tabela e a nota são as armas do consumidor e não devem ser esquecidas, assim como os ânimos não -devem ser arrefecidos, sob pena de que o plano
do Governo venha por água a baixo.
-r:_ importante gue o consumidor se conscientize de que
sua purticipaÇão na fiscalização dos maus comerciantes é
fundamental para o sucesso do Plano Inflação Zero. Se o
consUmidOr não participa, o Governo não tem c:onOições
de fiscalizar sozinho e, assim, verá todo o esforço se diluir rapidamente.
E o maior perdedor, por certo, será a população. Isso
p~quc o_ País volt<~rá a ter altas exc_essivas de pi"eços e
-uma inflUçào muito maior que a anterior. É bom lembrar
que os salários e.<;tão congelados por um ano, o que sígnitica, a partir duma alta dos preços, uma perda infinitamente gmnde para os assalariados.
Na realidade, ao lançar o Plano Inflação Zer-o, o Governo do Presidente José Sarney, pensou em contar com
()aporo de todos os tmbalhadores, sem o qual seria impossível levá-lo adiante, e ã bom termo. Somente- os fiscais da SUNAB, os agentes das polícias Federal e Civil e
os Promotores Públicos jamais teriam conCfições de exercer o papel de fiscalizador que o plano requer.
Por isso mesmo a grande importância dada aos fiscais
do Sarney. São eles, em primeiro plano, os responsáveis
pelo éxito do pacote. E como fiscais do Sarney estão incl uíd?s trabalhadores_ e patrões, já Que a luta é de todos.
~ _g~e~a contra a infla~ào abrange todos os setores, já
que e uma luta do País, unia batalha da Nação brasileira.
Até amanhã.
Alto Madeira
FISÇAJS UU PRE:SIDENJE:
:-=_"i_VIuíta gente da populaç~w.lntegrantes da chaffi~da
legião de "f::_iscais do Presidente SarneY", anda irlsatisfeita com a atuação dos órgãos que receberam a ínci.mibênci::t do Presidente de fazer cumprir as medidas impostas
pelo "Pacote Económico" e não vem dando muita bola
pãra ~ assunto. Isto é- o CJ.iie rt:;Claiilam aqui em Porto Velho, _dizendo. q~e apelam para um e outro órgão, quando
se veem preJUdicados e quando constatam irregularidades, mas não vêem resultado positivõ.
Algumas mercadorias desaparecem, outras são vendidas fora da tabela, as denúncias não são apuradas e os
·:tubarões", p~Io menos aqui em Porto Velho, vão engoIJ_ndo os "pe1xmhos" miúdos tranqüilamente. A grita es- t_a se tornando alta e as autoridades não_ devem ficar
alheias. Se isso acontecer, os "Fiscais do Presidente"
irão- ficar sozinhos aqui em Porto Velho, sem ter respaldo para suas ações fiscalizadoras. E as medidas do Governo Federal irão para o descrédito por acomodação
dos próprios órgãos do Governo.
-- Fiscalizar é -preCisO. NãóOesista
Ex.celentíssimo Senh_or Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho. -
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REQUERIMENTO No 64/ÇMPV-86
· - AproV<ido por maioria absoluta de v_otos na Reunião Ordinária do dia 9-4-86.
___ Re_CiUc-ir'õ á M~sa, o~vido o Plenário na forma regimCntaT, Seja expedidoUfícío-ão Sr. PreTeito do Município de Porto Velho, cientifiCã.ndo-o e solicitando providências imediataS, quanto ao que abaixo pasSaremOs-a
narrar:
1. Que, em recente viagem que empreendemos ao
Distrito de ltapoã D'Oeste, ouvimos dos moradores daquela localidade, as mais diversas reclamações no tocante à péssima administr::tção que desenvolve o Sr. Elizeu;
2. Que., lendo em vista o despreparo para a função
que ~cupa, oS~. Eliz~u, Adminfstradordaquele Distrito,
considerando mclusJve que aquele é semi-analfabeto
não tendo a menor noção de como administrar, vem co~
metendo, conforme aquela população, as maiores aóerrações e deslizes administrativos;
3. Que, tivemos a oportunidade de conversar com diversos moradores daquele Distrito, inclusive os mais tradJcion~is,_ e estes nos denunciaram que aquele administrador doa lotes de terras a algumas pessoas, para que estes efctucm quaisquer benfeitorias_ no prazo de 90 (noventa) dias, e no máximo em 30 (trintã) dias, ele toma e
doa estes mesmos lotes a outras pessoas, com interesses
excusos, tendo ainda aquela população nos alegado de
que aquete administrador vem recebendo importâncias
vultosas, na concessão de lotes de terras, alguns deles
a\ega!}d9 que inclusive dispõem de provas documentais;
4. Que, recentemente,_aquele Administrador doou a
uma _s_ó pessoa física _2 _(_duas) quadras de terras na á.rea
daquel~ Distrito, quando centenas de pessoas estão a necessitar de apenas um lo fi p:úa efetuar a construção de
um barraco para nele residir com sua família e nãO encontram, dizendo aquele a_estas incautas pessoas, que o
Distrito não dispõe de mais terras;

5. Que, aqUele Administrador vem constantemente
determinando que alguém ocupe qualquer lote onde ainda não possua construção ou exista construção provisória, conforme c'onstatamos in loco, simplesmente verba!, alegando que quando a construção encontrar-s~
concluída, é que ele dará qualquer doc_umento;
6. Que, dificilmente o_u em raríssimas oportunidades,
aquele Administrador é encontrado em seu local de trabalho, estando constantemente ou tratando de negócios
pnrticulares em Ariquemes ou ainda em Porto Velho;
7~ Que, conforme poderá constatar pe.'isoalmente o
Sr_ Prefeito, naquele Distrito não existê uma s6 pessoa ·
moradora que esteja satisfeita com a forma de administrar do Sr. Elizeu, encontrando-se aquele Distrito cOmplet<lmente abandonado e desassistído pelo Poder Público, com as poucas ruas que existem, em -completo estado
de intrafegabi[idade, com o mato e lama tomando conta
de tudo;
8. Que, cm área de terra que fora destinada pela administração anterior, denominada "área verde", pam aconstrJ,Ição de bens públicos, encontra-se completamente
invadida, sem que aquele adiminiStradoi--tenha tomado
qualquer posiciorlãmento;
9. Que, o_s moradores nos cobram um posicionamento seguro e sérfci a respeito do Grupo Gerado~i quê na época da campanha eleitoral do candidato do PMDB à
Pr~feitur~ MüitTcipa_l, o entãq P_refejto da época, Sr. J~sé
Guedes, convocou a imprensa parajunt<~mentecom U:m<i
caravana de políticos, s_e- deslocassem àquele Distrito
para presenciarem a entrega d<~qude Gerador e fotografar:m, fazen~o_a cobcr~u~a da entrega oficial à populaç~, precedido de com1cws e festas outras, e que até o
presente momento não está em funcionamento
.encontrando-se naquele_ local jogado ao relento, talve;
espcran?o_a próxima campanha eleitoral para mais uma
vei, demagogicamente desrespeitar e criganar aquele
pobre povo de ltapoà;

lO. Que, .eu., na qualidade de fiel guardião daquele
sofrido povo de ltapoà, soticíto, a imediata substituição
daquele Administrador para o bem da moralidade pública e a nomeação de um outro, de preferência escolhido
p~]a_ ~()munidade, atra~és de COfl:Su!ta popular, e que se
1dentJfique com os -problemas ali existentes.
SaJa da;; Sessões, 3 de abril de !986 . ..,.,.. José Afonso
Florêncio, Vereador -- PFL.
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Aprovado por maioria absoluta de votos,
na Reunião Ordinária do dia-94-86.ESTADO DE RONDON!A

Poder Legislativo
Cdmaru Municipal de Porto Velho
Porto Velho- Rondônia
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho

REQUERIMENTO N• 065/CMPV-86
Requeiro à Mc.<;a, ouvido o Plcnãfío na foima regi-- Presidente do
mental, seja expedido ofíciO- ao Exni~>
INPS, com cópias para o Exm~' Sr. Prcsidcnt:e da Re-pública e ao Exm9 Sr. Ministro de Estado da Previdêncía
e Assistência Social, informando-lhes que de acordo com
denúncias que nos foram feitas Por fuildonário's lo-tados
no Núcleo Regional do INPS, nesta Capital, por nós
constatadas in loco quanto à sua veracidade, o chefe dO
órgão local, Sr._ Normando Félix Araripe Leite, ,-.:em
constantemente cometendo os mais absurdos abusos de
autoridade, quais sejam:
I. Que, o acima Citado, chefe_ do órgão, reside- em uma casa alugada pela Previdênciã-Social, para servir à
Perícia Médica daquele órgão, send_o que-u Pei-ícLa Médi~
ca vinha ocupando aquele local até bem pouco tempo,
tendo sido desalojada pelo Sr. Normando em seu benefício próprio, colocando por conseguinte, os_ peritos para
desenvolverem seus trabalhos pelo lado de dentro de um
balcão sem as mínimas condições nec_essârias de- trabalho;
2. Que, o veículo destinado aos serviços exclusivos
do órgão, encontra-se a seu serviço particular de sua esposa, estando este veículo constantemente à porta de
mercados; supermercados c escolas, e ainda, para os seus
passeios;
3. Que, o chefe do órgão, compra água mineral e gás
para o uso exclusivo em serviço, e no entanto usa-os em
sua residéncta e ein seu proVeitO particular e de SUa
família;
4. Que, o chefe do órgão vem constantemente usando funcionários lotados naquela Regional, para prestarem serviços particulares cm sua residência, sob ameaça
de se assim não procederem, serem demitidos efou punidos;

s-r.

e

e

5.~ Q'ue, "o- Chefe dõ o-rgão", quando chega ao trabalho
-de-mau humor, tmta mal os funcionários e usuários da-quele órgão que por algum motivo necessitam fazer-lhe
-<ilguma consulta, proferindo palavra de baixo calão e rnciusivc por algumas vezes ameaçando de dar-lhes tiros;
6; -.-Que, o chefe do ~órgão, contrariando dispositivos
de lci .cm vigCncia, lêciona na parte da tardC no "InstiTuto de Educação do Estudo -Curmela Outra'', somente
dando um expediente no seu local d_e trab_alho, sem a devida permissão legal;
7. QUe, há indícios, devido a sUa mâ' administração e
tLlto com a coisa póblica, de que o chefe do órgãO não
vem fazendo as suas prestações de contas, regularmente
com a deVida seriedade.
E_m face dos faJ.os aqui nariados, solicitamos a imediata pr<.'1vidência.de V. Ex~,__no sentido de _c_orrigir estas distorções administratiYas e o abuso de autoridade por parte do _chefc_local do órgão, encaminhando fiscais a esta
cidade, com o intuito de constatarem o que aqui de_nu!lciamos e, ainda, efetuar~m uma sindicância nas prestações_ de contas deste _órgão, procurando ouvir demo-crL!ticamente os funcionários a H lotados, quanto ao comportamento daquele Sr., e que nos dias de hoje, com o
advento da Nova República, já não são maís tolerá_veis,
principalmente porque ele trabã"lha com o elemento humano.
--Estaremos aqui, no aguardo dessas providências,
pronto..;; a denunciaremos a continuação desses abusos
administrativos, porém confiantes no senso de ~sponsa
bilidde do qual é possuidor V. Ex~. e as nosas autoridades. maiores.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1986. -José Afonso
Florêncio, Vereador-PFL.

a

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência
conváca OS Srs. SCnadores para uma sessão extraordi~
nária a realizar:se hoje, -às IS-horas e 30 min"utOS, coin aseguinte.

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 4. DE t986
(Em regime de urgência- art. 371. b, do Regimento_ Interno)
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Votaçi~, em turno úÍ1ico, do Projeto de Leí da Cârila- ra n<.> 4, de 1986 (n<.> 7.157/86, nLl Casa de origem), que
dispõe sobre a transmissão do programa oficial referido
na alínea e do -art. 3!-1 da Ld n'~ 4. I 17, de 27 de agosto de
1962- Côdigo Brasileiro de Telecomunicações, tendo
PAREÇÇR ORAL, favorável, preferido em Plenârio
da Comissão- - De Constitui~ào e Justi~a.
-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'
· 169, de 1985 (aprcsentãdo pela Comissão de Finanças
como conclusUo de seu parecer n'i' 1.147, de_ 1985), que
autoriza o Governo do Estado do Acre a realizar operação de empréstirTio- externo, no valor de USI
.20,000,000,00 (vinte milhões de dólares Norte-Americanos), destinãda a carrear recursos para o programu rodoviáriO daquele Estado, tendo
PARECER, sob n~ 1.{48, de 1985, da Comissão
--De Constituição e Justi~a, pela constitucionalidade
-e juridicidade, c:om voto vencido do Senador Helvídio
Nunes.

-3Votação, em turno único, do requerimento n<:> 95, _de
1986, do Senador Lenoir Vargas, solicitando, nos termos
do art. 279, II, C, 4, combinado com o art. 195, I, do Regimento Interno, a Inclusão, em Ordem do D~a, do projeto de resolução n9 16, de 1985, de sua autona e de outros senhores Senadores, que concede aos ex-Senadores
da Repúblicu o direito de utilização dos serviços
técnico assístenciais do Senado Federal que discrimina,
e dá outras providências.

-4Discussão, em Primeiro Turno, do Projeto de Lei do
Senado n" 332, .de I980, de autoria do Senador Passos
POrtO, quC erige em monumento Nacional a cidade de
Ulmnicira, no Estado de Sergipe, tendo
PARECERES FAVORÂ VEIS, sob n~'s 14, e 15, de 1982,
das comissões:
-De Constituição e Justi~a; e
- De Educação e Cultura

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada a sessão.

( LeJ•anta~se a sessão às 16 horas e 45 minutos.)

Ata da 81 ~ Sessão, em 29 de maio de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Passos Pôrto

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADO!IES:
Jorge K<!lumc- Altevir Leal~ Mário MaiaEunice Michiles- Raimundo- -Parente- Gaivão
Modesto- Odacir SoilreS- Héllo Cueiros::.....
Alexandre Costa- Am-edco .de- Souza....:. Alberto
Silva-João Lobo-_César Cah-José LínsMoacyr Duarte- Humberto_ Lucena- M;ucondes
Gadelha- Ruhem Costa --Cid Sampaio- Nívaldo
Machado-: Guilherme Palmeira- Carlos LyraLuis Cavalcante~. Lourivaf ffaptista-- PassoS
Pôrto- Moacyr Dali a- Nelson Carneiro- Jarnil
Haddad- Alfreào Carripos-:_ Marcelo MirandaAffonso Camargo- Ãlvaro Dias- EnéaS ~Fã.rlã
Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro SimonOctávio Cardos--o.
-c---=='"-~-~-----

O SR. PRESIDENTE (Passes Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de_ 37 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declarO aberta a.sessãci_
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1<:>-SeCretárío:vU.i"j:nõáder à feiüira do EXpediente.

É lido o seguinte

.·.~.EXPEDIENTE

OFICIO
Do Sr. J9-8ecreiário da Câmara do-s Ó~putados, enca~
à nwisão do Senado, aut6grafos do seguinte pro--

minhan~o

jeto.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
~

N• 6, de 1986-:Complementar

(N9 3{6f.8S-C~mplementar, Óa Casa de_ origem)

D~spõe sobre n_ova redação e revoga_~ão de artigos
da Lei Complementar n9 35, de 14 de março de 1979.

o=Ço_ngr_~SSI,) Ni!ci_oual decnáa;
- ..-Art. _I?- A Lei Complementar n'i' 35, de 14 de março
de 1979, passa a vigorar com-as -siguintes altefãÇões:
~-- o art_ 65 _pa~s.~__a _vigomr -ã-crescido dõs ~eguí~t~S
---'par'âgrafõs, a serem ·numerados _como §§ 3<:> e -4?.

"Ai-t. 65.
3'~
Caberá_ __a_o respectiVo Tribunal, para._apli~
- cição do disposto nos incisos I e 11-deste artígO,
conceder ao magistrado auxilio~transporte, em até
-25% (vinte e cinco por cento), e auxílio-morã.dia,em
até 30% (trinta por Cento), sempre calculado o percentual sobre os vencimentos, fazendo cessar qualquer-benefício indireto que, quanto ao primeiro ve-nha recebendo. O magistrado, quando ocupar_ jmóvel da Unià·o, do Estado ou do Município resPonderá, ao receber auxílio-moradia, pelas taxas de ocupação, con&ervaçào e manutenção eventualmente
devidas."
·

§

II- os arts. 93 e 102 pã.Ssam a vigorar com a _seguinte
redução:·
"Art. 9J. Aplica-se à Justiça do Trabalho, inclusive quailtó- à convocação de Juiz de Tribunal
Regional do_ Traba[ho para substituir Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho, o disposto no art.
11 8 desta lei.
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Art. 102.

OSTribunais, pela maioria de seus

membros efetiVos, por vo1iição seCrél:ã.~ elegerão Seu

Presidente, Více~Prcsidénte c Cõifegcdor-Geral_da
Justiça.
§ !9 São--elegíveis os membros mais"ãntig-os da
metade dos integrantes dos Trib).lnais;- nos Tribunais onde houver Órgão Especial, na fôrnia dã ai-t.
16, serão elegíveis todos os membros efefivoS desse
úrgão.
_
' ·
· ·~
§ 2~> Fica vedadi a n:elcição, para período subseqUente, no mesmo cargo de direção."
.-· _

III- o caput do art. 118 passa a vigOrar c;.Om aseguíiite redução, acrescentando-lhe um parágrafo, a ser_ numerado como§ 4~', na forma abaixo:
"Art. 118. Em caso de vaga ou afastamento,
por prazo superior a 30 (tdnta) dias, -de membro
dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais,
dos Tribunais de)ustiça e dos Tribunais de AlçL!da,
ou nos casos de absoluta necessidri.de, reconhecida e
motivada pelos seus órgãos diretivos, poderão ser
convocados Juízes, em substituiçao ou pa"ra O aumento_ provisório do número dos Magistrados componentes de suas Câmãras, escolhidos uns e outros
por decisão da maioria absoluta d_o Tribunal respectivo, ou, se houver, de _seu Úrgão Especial;
§ 4Q Em nenhuma hipótese, salvo vacância do
cargo, haverá redistribuição de processos aos Juízes
convocados."

IV-o art. 124_passa a vigorar cóm a st!guin:te r~
daçUo:
"Art. 124. O Magistrado_que for convocado
para substituir, em primeira ou segunda instância,
perceberá a difei'Criça de vencimentos corresporidentes ao cargo-que passa a exercer, inclusive diárias e
transporte, se for o·caso."
-

v- ficam

revogados o§

4~

do art,

roo e os arts. 107 e

115.

Art. 2~ Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicaçãO.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário,
MENSAGEM N• 407, DE !985
Excelentíssimos Senhores
Membros do Congresso NaciQnal_ _
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada delíberação de Vossas Excelências acompanhado _de Exposição de Motivos do Senhor Miriis(ro de Estado_ da Justiça, o anexo projeto de
lei complementar que "dispõe sobre a nova redação e a
revogação--de artigos da Lei Complementar n~ 35, de 14
de março de J 979".
Brasília, 27 de agosto de 1985. --José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAJ/276, DE 27 DE JUNHO DE 1985, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Excelentíssimo Senhor
Presidente da República
Acolhendo proposta do Egrégio Tdbun:;ll Federal de
Recursos, tenho a honra de submeter à elevada apredação de V_ossa Exc_cl_ên_c.ia., Com Vistas aó Congresso
Nacional, o anexo anteprojeto _dC Lei Çomp!em~n~<_~,r que
visa revogar o art. 115 e dar nova re_daç_à_o _aQ art, 118_-º_a
Lei Complementar n~ 35, de 14 de março de 1979- Lei
Orgânica da Magistratura Nacional de ac_ordo CQlll _o
preceituado pelos arts. 46, item II, e 47, item II, di Constituição Federal, in verbis:
"Art. 46. O processo legislativo compreende a elaboração de;

····-··················-········-···.,_
........ .... .
.
_,_,_,
'

-

-

II-- leis complementares à Constituição;

Art. 47. A ConstituiÇão poderá ser emendada mediante proposta:

.

~~'.

-· .....

~·.

~-··

.. '"'.'.'. '. '·'.

--~

.. ..... .
~,._

II --do Presidente da República,"
A atual sistemática de substituição dos Juízes nos
bunais, preconizada pelos arts, 115 e 1L8 da Lei Co"mplementar nQ 35, de 1979, não permite a substituição-· dos
magistrados no_s Tribunais, mediante a conv-ocação de
membro.s_ de instâncias inferioreS, em caso ae-ãfastainen-

m-_

to ou vacância, salvo para completarem, como vogal,
quoruni de julgamento, quando por suspeição ou imPedimento não for possfvei a substituição nos k-riTIUS-dO art.
"117....; substituição por outro da mesma"Câmara, na ordem de antiguidade.
A referida limitação, além de não ter sido ac_olhida pelos Tribun-ais não demonstrou, na p-râtica, -resúltados
C!Jmpensatórios. O retorno à antiga modalidade de subs_0-tilliiçãO-é almejada por todoS oSTrtbun-ais, pois encontr~
-- amparo'"Por rcsullados consagrados nas experiências·
pasSadaS,
Alfnp~ssibilidade de substituição sustentada pela LOMANtem resultado prejuízo ao normal funcionamento
dos Tribunais Superiores, mormente_ porque a dispo·
siçào de seu art. 115, segundo o qual devem ser redistribuídos os processos em poder do magistrado ausente,
tem-se mOstraào inã.f,tlicâvel, éin virtude do crescente v_olume de_ processos distribuídos a cada julgador. Assim, a
redistribuição dos feitos aguarda a volta do titufar ou a
nomeação de outro Ministro.
-- O prejUízo à bOa administriwão da juStiÇa é evidente.
A ausêntia de um membro da Turma, Seção ou Plenário
aCarreta diminuição da aptidão para julgar. Não raras
Vezes, as Turma:'\ não funcíonãm, em decorrência do
afastamento, da ausência ou do impedimento de_ um de
seus integrantes,
Ê de ressaltar que o afastamento do Juiz de primeiro
gmu ocn:Siona menos Prejuízo para os jurisdiclonãdOs,
uma vez que a lei prevê a existêilcia de substitutos para
suprir as eventuais ausências, O mesmo não oCorre com
os afastamentos dos componentes dos Tribunais de Jus,- tiçU e dos Tribunai-s Superiores, cujas Turmas ou Seções
não se-reúnem pela impossibilidade de convocação de
magistrados de outra Turma ou Câmara.
A coi1Vocaçã0 de Juízes de instâricia inferíOf, para
-substituir membros dos Tribunais, constitui uma forma
de treinamento, aperfeiçoamento a familiaridade com o
-órgão eolegi"ado, que o Juíz está próximo de at'íilglr.
A iniciativa beneficiará os infegranfes dos Tribunais
~do tiabalho, que não gozam de fêiias coletivas- §" 1~ do
art. 66 da LOMAN,
A proposta de se alterar a redação do§ 29 do art. 65 da
Lei. Orgânica da Magistratura Nacional, conforme a sugestão do Egrégio Tribunal Federa_l de Recursos, pretendendo estender à Lei ordinária a possibilidade de conceder aos magistrados outras vantagens, além das já estabelecidas pelos itens do mesmo artigo, iria de enContro,
caSo prosperasse, à rígida· pOlítica -econômicà ·defendida
pel<~: nov~_Administraçào.
·
A prorrogação da substituição, prevista pela nova redução do 9 2~ do art. 118, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, é plausível, uma vez que guarda perfeltã- siritonia
--Com a vinculação do juiz ao·pro"cessó até-_o julgamento,
_ A modificação do art. 124 prevê a substituição em primc:frli.c segunda instância, diferente da forma atual, qué
admite, apenas, a convocação para substituir, na primeíra ~ntrfmc_ia, juiz _Fe _estâQcia_superior,
Em fa~.:e de todas ~s co~si9erações, a -~edida ora pro~
posta urge e contribui para -o aperfeiçôarninto da fei e
para o- ifiClhor- dtisempcriho dos Tribunais Superiores,
~~mitindo a _substi_tuição de uma forma mais ampla.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ protesto do meu profundo respeito. -Fernando Lyra, Ministro da !ustiça.
--Processo MJ n~ 10.156/85
----Aviso nQ 510-SUPAR
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Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura NaCional

TITOLO VII
Da JUstiça dO Ti-abalho
CAPITULO ÚNICO
Art. 93. Aplica-se à Justiça do Trabalho, inclusive
quanto à convoc:.~çào de juiz de Tribunal Regional do
Trabalho para substituir Ministro do Tribunal Superíor
do Trabalho, o _disposto no art, 118 e seu§ 1~.

o7'...

Art. l
~· ~~d~d~ ·~ ·c·o·n·;~;;~ã~ ~-~·-d~ig·~a~·i;~ d~
juiz para exercer cargo ou funÇão nos Tribunais, ressalvada a substituição oc<Jsionil de seus integrantes (art.
118).

TITULO IX
Substituição nos Tribunais

D~

Art. 115. Em caso de _afastamento a qualquer título
por período superior a trinta dias, os feitos ein poder do
magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em mesa para julgamento, serão redistribuídos aos demais membros da Câriüua. Turma, Grupo ou Seção especializada, mediante oportuna
compenScição. OS feitos em que seja revisor pllssarão ao
substituto legal.
Art. 118. A convocação de juiz de primeira- instância somente se fará para completar, como vogal, o quorum de jutg:.~mento, quando;-por suspeição Ou impedímento dos inte~rantes do Tribunal, não for pqssívet a
sub~títuiçào na forma prevista no artigo anterior~ § I~ A Convocação far-se-á mediante s-orteio público dentre:
TITULO X
D_isposições Finais e Transitórias

ArL_124. O magistrado que for ·corivóCado para
substituir, na primeira instância, juiz de entrància superior,- Perceberá a difereilça de vencimentos correspondenlc, durante o período de afastamento do titular, inclusive di~rias e transporte, se for o caso.

.... i is. Co·,;/;s:çiJ~.~ .de. Consritui;á~ ~· j~;;i~~: d~ ·s;;_
~·ico

Púbti<·o

Ci~·H

e de Financas.)

Ó SR. PRESiDENTE (Passos Pôrto)- O Projeto de
lei dã-Câmp.ra n<.> 6, de 1986- Complementar, que acaba de ser lido, receberá emendas, perante a primeira comissão a qUe foi distribuído, pelo prazo de cinco se:~sões
OrdTnáriaS, -nos--termos âo art. 141, II, B, do Regimento
Interno.
-O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) Sobre a mesa,
requerimentos que vão ser Hdos pelo Sr, 19-Secr_etário:
São lidos os seguintes

Em 27 de aiosto de 1985.
A S. Ex' o Sr.
Deputado Haroldo San Ford
-DD. PrJmeiro-SecretárJo da
Câmara dos Deputados
Brasília .,..... DF
Exc~Jenti§:si"!o ~r. ~rimeiro-Secr~.tá_rio- __ .
'"
Tenho a honra de encaminhar a essa.Secretaria- a Men~
_sagcm do ExcelentfsSimo -~r. _P~_esidefite da- _!t~líblica,
acompanhada de Exposição de Motivos do Sr. Ministro
de E_stãdo_ da Justiç~!. relativa a Projeto de Lei Complementar que "dispõe sobre a nova redação e a revogação
de artigos da Lei Complementar nº 35, de 14-3-79".
_Aprov_eito a oportunidade para renovar a V. Ex~ prolt;S.tos de elevada estima- e consideração,_- José.Hugo
Çastelo Branco, Ministrq-C~_fe_ __do~Gabin_ete Civil.

REQUERIMENTO
N• 110, DE 1986
Requeremos .urgência, nO$ termos dO"art. 371, alínea b
_do R~_gip1ç_nio Tnteriio, pafa Oficio ;:,s" n~ 44, de 1985
(CG ni 275/85, na origem), solicitand_o autorização do
Se.nado Federal pura contr<:ttar operação de empréstim-o
externo, no valor d~ US$ 7,900,000.00 (sete milhões e_nov.e.cçntos mi"! dólares norte-americanos), destinado à liquidação dos compromisSos externos já existentes- e
vcncivcis cm \984 e 1985.
_
_ -~
_
Sa!a das Sessões, 22 de maio de 1986. - Alfredo
Campos - Carlos Cltiarelli - Octávio Cardoso.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1986

REQUERIMENTO
N• 1 II, DE 1986
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É uma Lei discriminatória,-nào-Só cOntra- os Juízes Ft.
d~ruis cOõcursados, màs con'tra toda a·Mag-iSúatura Fe~
dera! de primeira instância.
Ess<.t distorção, que inclusive macula o princípio constitucional de que todos s_ào iguais perante a lei, é o que se
- -prctCnOC cOrrigir com_ a presen'tc Proposição.
_ -_~al_a .!:!~~ S~s~cs, ~g_ ~c maio de 1986. - Odadr ~o~t-

Estabelecido na Constiluiçào Federal, na lei complementar "e na-lei ôfd1nária do poder judicante d~s Juiltas
de Condliaçi:io e J~lgamento, como órgãos do Poder Judiciltrio, o aft. 647 da Corls_olidaçào das Leis do TrabaRequeremos urgência, no"s-"termos d(fart. 371, aHnea b
lho define u composição delas, colocando como elemen- _
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
·tos intcgmntcs seuS, além de um juiz do trabalho como
nl' 67, de 1986, que dá nova redação ao art. 237 do Códiseu
presidente, dois juízes c[assistaS, representantes dos
go Eleitoral, dispOndo sobre abuso<> do Poder econô_mico _
emprcgãâorcs e dos empregados, o que obedece ao diSnas eleições:-posto_n_a segunda parte
art. 14 da Lei Complementar
Sala das Sessões, 29_ de mãío de 1986 - Alfredo
- ÚiGJSLACAo CITADA
no:> 35, de 14 de março de 1979.
Campos- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso~ Jamil
O arL 652 da Consolida.çào das Leis do Trabalho deli1.Er No 6.044
Haddad - Odacir Soares.
mil~ o poder judicante das Juntas de Conciliação-e JulDE 14 DE MAIO DE 1974
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - QS_rcquerigamento, ao -fixar sua cOmpetência.
Dispõe sobre a disponibilidade e aposentadoria dos
mcnto:s lidos serão Votados após a Ordem do Dia, na forCoroando a coni.:eituação legal das Juntas de ConcimembrQs da Magistrat~ra Federal e d1i oUtras provima do art. 375 do Regimento Interno.
liação
e
Julgumento,
como
órgUosjudicantes
colegiados
·
dências .da Justiça do Trabalho, o art. 850 da Consolidação das
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) Sobre a mesa,
O Presidente Qa República
_Leis do Trabalho, e seu pan"tgrafo único determinam o
projetas de lei que vào se'r lidos pelo Sr. [9-Secre'tár!o:-Faço--Saber qUt.! o CongreSso Nacional decreta e cu
modo como é feita a prestação jurisdicional por esses ór·_
Sào lidos os seguintes
-Sanciono a seguinte Lei:
--g1ios. Nestas duas últimas disposições legais fica evíden- Art_. 19 Computar-se-á, para efeito de disponibilidacíad<l a (unção judicante dos juízes classistas de primeira
O SR. PRESIDENTE (Passos P.ôrto)- OS-pfojetos
de c apOsentadoria, o exercício da advocacia, até o máxiínslii.neia, rCpreseiüantes de empregadores e empregalidas serão publicados e remetidos às comissões c-ompe-dos,
porque pOdem os votos dcles,_desde que coincidenmo
de
4uinze
anos,
_em
favor
dos
Ministros
do
Supremo
tentes.
Tribunãl Fcdc~al; dO Tribunal Fedei~;~-! de R~cwso~ do
tes c i.:O!"!tr[trios à proposta de decisão do Juiz Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôito)--:- Encontra-se.
dctcrrnmar o teor da sentença Superior Triburlal Militar, do Tribunal-Supefior do Trana Casa o Senhor Rubens Vaz da Costa, suplente Convo- _: --=-::hi!lho; dos Juízes dos TribuiúiíS Regionais do Trabalho e
Desde a ConstituiçãO Federal até a lei ordinúria, porcado da representaçãO do Estado d_e _Pernambuco; em
dos DesembargadoreS do Tribunal de Justiça do Distrito
tanto, est[! definida a condição de juízes classistas de privirtude do falecimento do titular, Senador Ader_bal JureFederal nomeados, dentre advogados, nos termos da
meira instiincia, atribuída aos representantes de emprema.
Constituição, bem como dos Juíz~s Federai~-~ Jui.~_Fe
gadores c empregados, integrantes das Juntas de ConciSua Excelência encaminhou à Mesa o diploma, que
deraü;_.Substit_utos, nomeados na forma do artigo 74, da
liação e Julgarnen_to.
será publicado na forma regimental.
Lei n~> 5.010•. de 30 dc_QJ.aio de 1966._
Posteriormente à atuul Constituição, à Lei Complementar n'i' 35, de 1979, e à Consolidação das Leis do TraE o seguinte· o diploma encaminhado à_M~a.
c
.
.
- ...
-' .. • ..
"-"'".-. -·.
"'""'"--.----.--balho.· a lei ordinária cOnfirmoU âqu.elã condição, quando ::t Lei n~> 6.903; de 30 de abril de 1981 dispôs, na alínea
(Ãs Comis.sõe.rr de Constiiili('ào e--JuMiça e deLed do seu art. I9;Queo beneficiada aposentadoriadoíuiz
gishldio Social.)
tcmportírio é devido, _enlre_ outros, aos juízes classistas
PROJETO DE LEI DO SENADO
e..- que·, como vogais, integram as Juntas de Conciliação e
N•
d_e J9S6
Julgamento.
O Ar(. 49 da citada Lei reconhece ao juiz _tep1porário
Altera a Lei n~' 6.044, de 14-5.-74, para estender__a
PROJETO DE LEI DO SENADOou clas§ista, o exercício da magistratuni c a ocupação detoda a Magistratura Federal o beneficio prescrito em
cargo
cm caráter efetivo.
seu artigo primeiro.
N• 126, de 1986
Por tudo is_so_, o Projetgd~ Lei ora __ofereciçlo, coerente
O Congresso Nacional decreta:
, - ~~ no:va redaç~o a~s aQ"igos_665 ~ 666, da Co~s~ _- com a Con~tituiçào Federal, a Lei Complementar e a lei
lidatão das Leis do Trabalho, dispondo sobre férias e
ordinária, dtí aos representantes classistas junto aos órArt. ]'i' O art. 1~> da Lei n~> 6.044, de 14 de m<iio de
remunet;t_ção de jUíze~ classistas.
gãos d~ primeira instância da Justiça do Trabalho o tra1974, passa a ter a..seguinte rcdação:
tamento que lhes é devido, propondo a substituição, nos
O Ç,ungrcSso Nacional deçr.eta:
''Art.. J~> Pura efeito de djsponibilidade e apo_ artigos_f)§_S e 666 aa.Cgnsolidação_das Leis do Trabalho,
sentadoria, coinpuüii-se-â o tempo dC cxercfció aa:·
Art. -T~> Os arligos 665 e 666 da Consolidação' das
da expressão "vogal" por essa outra de "juiz classista" e
advocacia até o máximcf de q-uinze anos, em favor
Leis do Trabalho, aprovados pelo Decreto-lei n9 5.452,da expressão "gratificação'-' pela de "vencimento", que
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. do
de I~> de maio de i943, passam a vigorar com a se,iuintc
corrt!Sponde à remuneração pelo exercício do cargo.
Tribunal Federal de Recursos, do Superior Tribunal
redaçào:.
ProPõe, ainda, o presente Projeto de Lei, 60 (sessenta)
Militar e do Tribunal Superior do Trabalho; dos
"Art.
__
665.
Enquanto
durar
sua
investidura,
di:~s de !crias anuais aos juízes classistas de primeira insDesembargadores e Juizes_ Si_ngulares do Tribunal
gozarão
os
juiZes
_classistas
de
primeíra
instãl-lcia
e
tânci<1,
o que corresponde, também, à sua condição, que
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; dos
seus suplentes das prerrogativas asseguradas aosjuem nada mais se diferencia da dos juízes classistas dos
Juízes dos Tribunais- Regionais do Trabalho e dos
rados
c,
após
cada
período
de
12
(doze)
meses
de
Tribunais
Regionais do Trabalho e da dos Minístros
Juizes Presidentes das Juntas de Conc1Jiação·c Julexercício, terão direito a férias de 60 (sessenta) dias
classislas que integram o Tribunal Superior do Trabalho
gamento da Justiça do Trab<J.lhJJ; dos Jufzes Fede--:
corridos.
·a não ser cjuanto à hierarquia da jurisdição, fixada nas
ruis c dos Auditores_ d~t Jus_tiça Mi_litar.
- Art. 666. fridependentemente do número de
respectivas competências._
Parrtgrafo único. O disposto no caput deste arsessõeS ã que cgmparecerem_, os juízes classistas i:ie
Nilo -há cori1o distingUir juízes classistas de modo a
tigo aplica-se aos Juízes Substitutos."
r·fi-rneira inSfãflB~C Oti seus ·suplente-s peràbeião o
justificar a atribuição diversificada de períodos de férias:
Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publivcnci~ento correspondente a 2f3 (dois te~ços) _dú _
Prçsentemente, em face da omis~o_legal, alg_uns Tii:cação.
Yéiicimé1fo_.:hase do Juiz do Trabalho Presidente de - - bunais Regionais do Tmbalho, mas não todos, conceArt. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
dem aás ju"ízes clasSistas ·de primeira instância, em s_t;:us
- Junta d_e Ç,_onciliaçào e Julgam_ento."_
Art. 29 Esta lei entra em vigor n-; data de sua publirespectivos regimentos iriternos, 30-(trinta) dias de férias
C'.lçào.
por ano, diferentemente--do que é atribuído aos juízes
Justificação
classistas de. instância- superior, os quais, a exemplo dos
Art.
3~>
Revogam_-se
as
disp_osições
em
_contrário.
juízes
togados, gozam do direito a 60 (se'ssenia) dias de
A Lei n9 6.044, de 14-5-74, trata da disponibilidade e
férias por ano.
"
da aposentadoria dos membr.cis da Magistratura FedeJustificação
ral. Em seu art. 1~>, dispõe que, para efeito de disponibiliA no,'§;J_Proposição elimina esse tratamento, que é disdade e aposentadoriu, o tempo de ex.ecício da a.dvoca_c_ia,
Nos termos do inciso VI do arL 112 clã-Constituição
criminatório, serh apoio na lei c injusto para com o.~ juíaté o máximo de quinze ·anos, será cC.mlputadO em favorFederal, faze_m pafte do Poder Judiciáfiõ os ..Tribunais C
zes= classístas de primeira instância.
Juízos do Trabalho". São eles, segundo o art. 141 da
Finalmente, prOpõe o pre.'>ente Projeto' de Lei a fidos Ministros dos _TríbunaÍ!i Superiores- (STF, TFR,
STM e TST); dos Desembargadores do TriQunal de JusCarta Magna, o Tribunal SuperiOr do Trabalho, os Trixação do vencimento do juiz classista de primCira instântiça do Distrito Federal e dos Territórios e seuS-eijuivabun-uis Regionais do Trabalho c as Juntas de Conciliação
cia cm 2f3 (dois terços) do vencimento: base do Juiz do
e Julgumcnto.
lentes _nos Tribunais Regionais do Trabalho. O benefíCio
Trubalho Presidente da Junta de Conciliação e Julgaestende-se _ainda aos Jui~es Federais, a única categoria
mento, independentemente do número de sessões a que
~ __ .Sob~c __cstus últimas, estabelece o parágrafo 211 do citaconlcmpl:.~da entre a magistratura de_primeifo grau; não
do arl 141, que "'a let mstJtuirá as JUntas de Conctltação
comparecer, qo deco_r_rei de cad<J. mês, o que refletirá,
ob::;tante., _dcn_tre estes, a abrangência do _benefício Só
t<tri1hém, cOino é COrreto, noS prOvCnioi de aposentadoeJulgaf!l~nto" e o.art. !4 da Lei ComPlementar n~> 35, de
ria a;;segurados pela Lêi 6.903, de 1981.
aproveita aq uclcs q uc__ingrcssem na Magistratura "por li14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratur<J. NaEsta última medida consubstancia a relação cargovre escolha do Pre!:iidente_da República, dentre brasifeicional), que "as Juntas de Conciliação e Julgalnento têmvencimento-provento de ___ aposentadoria,_ cabendo
ros de.-,;aber jurídico c reputação ilibada" _(art. 74 da Lei
a sede, .a jurisdição_ e a cOmpo~içUo definidas em lei..:,.
oOSCrvar-se que a eventual ãusência a sessão é sempre
n'-' 5.010/66). Aos que ingressaram ha carreiri de Jutz_
-- -A lei ordinária dispõe sobfc as Juntas de Conciliação e
justifícuda c não irresponsáVel, podendo o suplente funFederal. por concurso público,_da nad_a vale, em face
lulg:.tmcrúo rio _Gtpítulo II do TítUlo VIII da Consolicionar no lugar do titular.
dessa Lei, tsua valio!:ia experiência comg adva:gado.
da~ão_ das Lcis__ do Trabalho.
~
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Com o presente Projeto_ de Lei procuramos adcqu'ar
disposilivos legais que se mostram Qissqnantes da ordem
constitueional c jurfdica e, ademais, faÍ~;r just_i~_a aosji.ií·
zcs e/assistas de primeira instância cm Õois pOntos onde
sofrem discriminação descabida, razão pelas quais esperamos o apoio dos senhores parfumc~tares.
1

Maio de l986.

LEGISLAÇÃO C7T'XDA.
DECRETO-LEI N• 5.452
DE iQ DE MAIO DE~-t943
(COnSolidação das ·Leis--do Trabalho)

-

. . ::.. . V. arts: 430 c 437 d-õ Código de Processõ Peiiãl.
Ar~. 666. Po_J a_!J.diénçia a quC comparecerem, até o

~úxilno de vinte por mês, Õs vogais das Juntas~ seus su-

plentes perc,cbcrão a gratificação fixada cm lei.

Aft. 665. Enquanto durar sua investidura, gozam os
vogais das Juntas e seus suplentc~das prerrogativas asseguradas aos jur<.ldos.

- - --

-'

Sala das Sessões, 22 de m-aio de 1986.- Odacir Soares.

(Ãs Cumi.'iJ'Ões de Constituição e Justica e deLegfs/açcio Social.)

... ..
-.
.
·--··········--·--·----·--·--·--

..... ::~?~!.---=;,;:-~-=DIPi.OMAOO

O SR:-PRESIDENTE (Passos Pórto)- DeSigno" co.:'-~
missão forniiida petas Senhores Senadores Jorge Kalume. Mario Maia e Nivaldo Machado para introduzirem
sua excelência -em Plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.
A (Vmpanhado da Comissão designada dá entrada
em Plenário-o Sr. Rubens Vaz t;la Costa, prestando
jumo à !t.fl!sa o_seguinte compromisso r_,_egimmtal:

"PROMETO GUARDA/?. A CONSTITUIÇÃO
E AS LEIS DO PA!S, DESEMPENHAR FIEL E
LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR
QUE O POVO ME CONFERIU E'SUSTENTAR A
UNIA O, A INTEflRIDADE E A ./NDEPE/YDtNCIA DÓ BRASIL." (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Dec_lar_o empossado, como Seil.ador da República, o nobre Senhor

;RubenS Vaz da Costa que, a-partir deste momento, passará a participar dos trabalhos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sabre a Mes~, comunicaçãO: que vaí s~r lida pelo Sr. 1?-~ecr_etãri~:

t: lida

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórtor- A CQmUriicaçào lida vai

?enh_or f>re_s_idente
Tenho a honra de c_omunicar a Vossa Excelência. à
vista do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,
:úisu:mindo--õ exercício da repres_entaçào do Estado de
Pernambuco em substituição ao Senhor Senado! Aderbal Jurem a, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado c integrarei a bancada do Partido Demociifico Sõ.
- -- .
--daf.,.... PDK
Atcnci_osas saudações ..-. --Ruben_s Vaz_ da Costa N~me iarlamentar_: -Rube~s Costa.
- ~. . -- ~

Passa-se à

ORDEM DO lJIA

a ;eguinte
Em 29 de mai_o de_ 1986

à pUbíicação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
_ Câmaril._no:> 4. d~ 1986 (n<;' 7.157/86, na CaSa de origem), que dispõe sobre a transmissão do Programa
Oficial referido na alínea e do art. 38 da Lei n9
4_J 17, de-27 d-e agosto de 19!?2 --Código Brasileiro
de__TelecQO]_uniciições, tendo
-PARECER ORAL, favorável, proferido em Pie~ náriQ. da __Comissão
·

-de Constituição e Justiça.

Votação do prOjeto, em turno único.
Os Srs._Senaaores_queo aprovam queiram permanecer
sentados.__ _(Pausa,)

Aprovado._
_ __
O projeto irá à sanção.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 4, de 1986
7.157/86, na Casa de origem)

Dispõe -Sobre a transmissão do Programa Oficial
referido na alínea e do art. 38 da Lei n'il 4.117, de 27

de agosto de 1962 - Código Brasilero de Telecomu~
nicações.

O Congtesso Nacional decreta:
Art. !I' O Poder Executivo, através do, Ministr~~-·
Chefe do Gabinete CiVil da Presidência da República, e
os Presidentes _da Câmara dos Deputados, do Seitad_o
Pedera[ e do Supremo Tribunal Federal poderão, de cQ~
mum acordo, autorizar a alteração, no períodó de 2 a 30
de junho de 1986, do horãrio de transmissão do Programa Oficial de Informações refeiido na alínea e do art. 38
da Lei n'í'4.117, de 27 de agosto de 19_62- Código Brasileiro de_Telecomunicações. _
. . --·
..
ArL 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
-~-= _
Art. 3" Revogam-se as disposições em c_onlrâ.rlo__
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 2:

Votação, em turno único, do_ Projeto de &eso_;lução n'1" 169, de 1985 (apresentado pela Comíssão
de Finanças _como conclusão de seu Parecer n~_
1.147, de 1985), que autoriza o GoVemo·do Estado
do Acre a realizar oj:lerãçào de empréstimO-externo;no valor de _USS 20,000,000.00 (vinte IT!.'ilhões· ..de
dólares norte-amcricãno_Sr destinada a carrear recursos para o Programa Rodoviãrio daquele Estado, tendo
=
•
PARECER, sob n'i' 1.148, de 1985, da Cótiús_s_ão _
-de Constitução e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade, com voto vencído ~do Senacto_r
Helvídio Nunes.
Em votaçào o

projeto~-

nlc~S' ~ojetos, a fim de que_eles.'_-fica~sem cap-~dtaç!_os a
entrar- na O roem dO Dia ·e serem apreciados pela Casa.
Entre esses projetas estavnm inórneros pedidos de auto-~ riza(,·ào d.e empréstím.os para vários_Estidos dà Fed_t?
---~rri_s:ªQ e para_ vários !111:lniciPios _d_~ .~osso-~~!!:.
-

É o seguinte o_ projeto aprovado.

(N~
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eri1lUrn0-Unlcó:- ·

O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação,
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Maia, para-encam[rihar
a votação.
O SR._ MÁRIO MAIA (POT- AC. Para encaminhar
a votação. Sem revisão -do orador.) - Sr . .Presidente,
__ __ __ .
__
_
Srs. Senadores:..
Está em pauta o Projeto de Resolução de n~ 169 de
1985, do Senado Federal, que autoriza o_GovernO doEstado do Acre a realizar Operação de empréstimo ex.lerno
no valor deUS$ 20,000,000.00 (Vinte milhões de dólares
norte-americanos destina:d;,t a _çarr_ear rec_ursos para o
programa rodoviário daquele Estado.
_
Sr. Presidente, a CaSã e os meus paréS são testemunhas
do esforço concentrado que nós fiZerilos no ani:i pãssado,
ao final da sessão legislativa, para aprovar inúmeras mi~
térias de interesse do Governo; de intereSse da Nação
brasileira.
Na data de 5 de dezembro de 1985, realizamos neste
augusto plenário inúm_erits seSsões, com a finalidade d~
desafogar a pauta dos trab~,~.ibos do Senado Federal, co·
·locando na ordem Oo çiiã para a votação- aprovação
ou rejeiçã-o de inúmeras matérias qUé estavam pendentes
de parec_eres nas comissões, pendentes na tramitação
normal do Coogresso:Nacional.
E do_conhccirnento_pCr.bliCO e da Casa o esforço que
vários Senadores fizeram para que inúmeros desses pro·
jetos, ainda pendentes nas Comissões- de pareceres dos.
Srs. Relatores, os colegas encarregados de relatar as ~a
térias fizeram trabalhos extraordinários para relatai tn-ú-

-

--

-=-

-~

. 'Estão lcmb;ados os que estavam presen~~ do e..'>forço
que---nós fíiemos, pessoalmente, para que entrasse na
pauta dos trabalhos, para a votação, _o projeto concernente à autorização de empréstimo de 20 milhões _de
dólares para o Estado do Acre. Infelizmente, àquela altura, depois. do Senado se manifestar, aprovando vãrias
matérias do lnteresse do Governo, foi colocada em votação matéria relativa a empréstimos dos Estados. Naquela ocasião, a Vice-Liderança do PDS, por instrução
da Liderança, em virtude de acordos não cumpridos por
ocasião das negociações com o Governo, para a aprovação -de várias matérias, achou por bem pedir verificação da votação no que concerne aos empréstimos dos
---,Estados iricluíndo o pedido de autorização de eltlprésti_mo para o ACre. Feita a Veiificaçào da votação, infelízmcnte, a matéria não foi apl-ovada, porque, naquela oca-sião, ã Bancada de Governo e o PMDB, Partido ao qual
eu pe-rtencia, ilãó deram quorum suficiente para a "aprovaÇão da matérfa"._Então, para ser justo, para fa;zer justiça aos nossos adversários daquela época, eles acharam
as razões suficientes para pedir verificaÇão dá maté-ria.
- Mas nós do PMDB tínhamos o dever e a obrigaçij'o de:~
·- estar presentes no plenário para aprovar a matéria, por- que ela exigia um quorum determinado~ Infelizmente, o
PMDB não deu quorum e a matéria foi rejeitadã. E_ra o
últirrio dia_ de votação e _não tinha mais, naquela sessão
legislativa como_ aJj,!"ovar a;matéTia. N~ o~asi_!o, fizemos
um·discurso veeljlelite, até demais, empregando palavras
candcnte;s 7 'ité indelicadas para com os nossos colegas
adversarias, palavras que,_ neste momento,
penitenciamô-nos haverusad6aquela época, no calor da
discussUo. Mas, foi tal a emoção e a revolta que tivemos
---ão ser rejeitado o Projeto deempréstimo, que nós empregamos pal~vras que_ diríamos até desapropriadas regi- mcnJalmente, para Cõrh oS nossos companheiros, aos
quaiS"Jiedlmos ·escüSãs.

0.,...81-._ J:o-rge Kalume-...:..

MaS não pOr culPa da Bancada
--dO PDS, naquela êJX>ca, nem da Bancada acreana.
O SR. MÁRIO MAIA -Não por culpa, mas por falta de aCofdo eritre as lideranças-' na aprovação de deter_, minàdos íteiiS das matérias. Queremos deixar bem cla(Q
isso.
-

-Portanto, não houve da nossa parte pessoalmente, em
qualquer momento, Sr. Presidente, a intenÇão de obstruir a·mafériã~ Muito pelo contrário, nós trabalhamos
para que a matéria fosse aprovada, e até protestamos.
Estamos prestando esta explicação, Sr. Presidente,
Porque nil-n-ossa terra natal, nossos próprios compãnheiros- quando pertendamos ainda ao_PMDB -_interes~
sados em denegri a n_ossa imageni de homem público e de
hqmem políticõ, por questões de sucessão, para que aS
bases ao nosso Partido tivessem uni. a impressão desagradável da nossa Imagem po(ítica, passaram a n_os acusar
através de jornal regiamente pago pelos cofre públicos
do Estado do Acre, que é __o jornal offcioso pago pelo Pa--- lácio Rio Branco e pela Prefeitura de Rio Branco, passaram a fazci- uma campanha sistemática contra a nOSsa
pesS"tm,' contra os "Senadores citando-nOs nominalmente
comõ se eStiVéssemoS obstruindo a matéria, para prejudicar o Estado do Acre, quando fizemos exatamente o
contrário. Passado o recesso a matéria veio à Ordem do
D_ja,_naturalm.ente_._ Um~ dos Senadores _do .EsJa.do_ do
Acre, não ainda bem ínstruído sobre a mat~riã., porque
seo trata de um empréstimo de_ endiVidamento pela primeira veZ_d~ gsiado do Acre, c_ em ~ólar, õ que vai endivídir a_ ,N~ção -também, achou _ por hem pedir visla--d'!
ptOCCS"S<:)"j:fOr 30 dias. Isso foi feito. É um direito que o
Senãdcir tem,a:té de Partido diferente do nosso, de se instr_u_jr bem sobre a matéria, Mas os nossos, hoje, adv_~r
s_ário{i, porqu_e pertencemos a Partidos ~iv_ersos, valeramse ~do fato e usaram novamente a mesma lmPrensa,-fa:-zendo uma apreciução desairosa, até com impropériOs,
inslHtos;-injúriãS- e calúnias, procurando atribuir ações
que jamais praticamos para exatamente procurar con~
fundir a noss~ imagem política peran~e_a população do
EStad_o __rlo Ac:re.
-- ---
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Mas os fa_tos estão a provar, Sr. Presidente, e a nossa
presença na tribuna, hoje, para votar e aprovar o projeto, empenhando-nos junto à Mesa, para que ele entrasse
na Ordem do Dia, para que fosse aprovado. tum fato
palpável, visível e público,_ o desmentir toda aquela injúria, calúniã e difamãÇão que p-retenderam fazer contra
a nossa pessoa.
Aqui pre...-en.tes-·neste momento, Sr. Presidente, com
muito prazer e em nome da grandeza do Acre, fazemos
votos para que estas importâncias que vão ser liberadas
sejam empregadas com toda a lisura, com toda a austeridade para os fínS:-qile eslão especificados sobre a BR317._Aliás, é um fa_vor_ que nós do Estado do Acre vamos
fazei- à Uriião; porqUe esta estrada é federal; nós não
tlnhamos obrigação nenhuma de cavarmos recursos par2
a mesma, uma vez gUe é obrigação da União,_mas conccir_damos em nos-endividar com esse empréstimo para
que o Acre tenha, de Rio Branco a Assis Brasil, a estrada
Ccinstr'uíaa e pavimeilQi"da, pois é realmente uma via de
a_çesso,_ uma has~ de çolonização muito importante pãra
nós.
Sr. Presidente, respondendo pela Liderança do PDT
neste instante, votam-óS a- favor da matéria paia O bemestar do Acre-e das populações qUe muito necessitam, fazendo um apelo ao atual Governo do Acre, para solicitar
à firma· cons.trutora que forme uma frente -de Scirv[ço de
-Brasiléia a Assis Brasil, e outra_de Rio Branco a Brasileia, porque esta de Brasiléia a Assis Brasil é a parte mais
precária da estrada, que necessita urgentemente de um
- tráfego permanente, porque é uma questão de segurança
nado-na!, de segurança do Estado.
PortillltO, encaminhando a votação, o PDT vota a favor da matéria "i:ieste- mámcnto.
Muito obrigado, Si-. Presidente. (Muito bem!)
O" Sr. Jo~ ~~_!u_!lle- Sr, Presidente_, peço a palavra.
O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto) - Cor1cedo a
palavra, como Líder, ao nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE !iALUME (PDS- AC. Para encaminhar a votação. Sefu_re\iisào do o~:ador.) :-Sr. Presiden~
Srs. Senadores:
Eventualmente n~ liderança do PDS, desejo mais
uma vez manifestai" o meu apoio, ao projeto qui:: aqui está tramitando, que concede o emprt:stimo de 20 milhões
de dólares ao Estado do Acre, destinado à construção da
Estrada I\R-31?. que vai de Boca do Acre até _o florescente município de Assis na fronteira do Brasil com ·o
Peru. Neste momento, também endosso as palavras sãbias, sensatas e veementes do Senador Mário Maia, mesmo porque essa estrada é federal, passou para o plano federal a pedid_á do então Governador Jorge Kalume. E o
Estado do Acre poderia, ao invés de pedir empréstimo,
pedir recUrsos, fai:er c-onvénio -Com o Mini~tério dos
Transportes, para que com recUrso federal, essa estrada
tivesse o seu asfaltamento, ·como é o nosso desejo.

-~le,

Todavia, como o nosso desejo é vê--la concluída, uma
vez que essa estrada teve prosseguimento no meu Gover~
no, inclusive com uma abertura nova entre Brasiléia e
Assis Bfasíl, -num total de 140 quilônietrõs, leVando o·
Brasil ao Pacífico; quero informar a esta Casa, ao País e
ao meu Estado em Particular, que nunca dificUltamos,
nunca! Naturalmente,_ por questões políticas, de busca
de votos, alguns elementos procuraram apedrejar-nos,
sem conhecer a nossa bo_a intenção para com o Estado
do Acre e seu querido povo.
Portanto, Sr. Presidente, este projeto vai ser aprovado
porque a Bancada do Acre assim o deseja e sempre desejou. O nosso_ v_oto é a favo_r! E que o dinheiro, conforme
disse o ilustre senador Mário Maia, do PDT, seja bem
empregad0_6ri.bei1efício ãa estrada, do Acre e do_ Brasil.
--Er_a'_o Q.ue tinha a dizer, Sr.-Presidente. (MuitO bem!
P.tlmas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Em votação o
projeto..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comiss?,o de Redação.
-ifo \;igurn·rc· o-projeto aprovado

.
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PROJETO-DE RESOLúé;ÃO
N• 169, de 1985
Autoriza o Governo do Estado do Acre a realizar
operação de empréstimo externo, nll valor de USS
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norteamericanos) destinada a carrear recursos para o programa rodoviário daquele Estado.

O Senado Federal resolve:
Art. li'

É o GóVehlOdo Estado do Acre autorizado

a realizar~ com a garantia da União, um:i operação .de_
emprésfúno exter-no, no valor deUS$ 20,000,oóo.bõ\vin~
te milhões de dólares norte--americanos), oU o equiValente em outras moedas, de princip3l, junto i grUpo finan-

ciador a ser indicado sob a orientaÇão do Ministério da
Fazenda e dõ Biinco "Central do-Brasil, destinada ã financiar o proirama rodovláf(O daquele EStado. _
Art. 2~" A operação-reafiZai~Se.-á nos--tf:i'moi:aprOva:.
dos pelo Poder ExecutívO Fedeial, inclusive o exame das
condições creditíci3S -a ser efetuado pelo Ministério da
Fazenda em articulação com o Banco_Cêntral do Brasil,
nos termos do art. 1~>, item II, do Decreto n9 74.157, de 6
de junho de 1974, obedecidas as demais exigênci_as dos
órgãos CricarregadOs dã eXecução d3.-p"olíticil. econôffiico·
financeira- do G.overno_ federal, e ainda, o -d(spÕsto na
Lei Estadual n9 815,-de 22·3.:.S5, autOrizadOra da opê·
ração.
Art._3_!_~ Esta resolução entra Cm vigor n-a data ae- Sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento ni>
95, de 1986, do Senador Lcnoir Vargas, solicitandO,
nos termos do art. 279, II, C, 4, combiriado com- o
art. 195, I, do Regimento Interno, a inclusão, em
Ordem do Dia~- d_o Projeto de Resolução n9 16, de
1985, de sua autoria e de outros Senhores Senado·
res; que concede aos ex·senadores da República o
direito de utilização _-dos serviç'os téc.nico·
assistenciais do Senado Federal que diScrimínã", e Gá -outras providências.- --Em votação o requerimento. -_-__
___
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta:
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidênciii farâ cumprir a deliberação do Plenârio.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 4:
Discussão, em piimeirQ turno, do -Projeto de Lei
do Senado n9 331, de 1980, de autoria do Senador
Passos Pôrto, que eríge em monumento na,cional_a
cidade de Laranjeiras, no EStado_de Sergipe, tendo PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 14 e 15.
· ·
·
de 1982, das ComiSSões:
-de Constituição e Justiça; e
- de Educação e Cultura.

.

.

DI~IUÜDO CONGRESSO N~Ciq_NAL(Seção II)
oo--Sr. N-elson CarneirO- Permite V. EJS~ um aparte?
O SR. ~ORGE KALUME -Queroo'uvlr V. Ex•. com
prazer.
O Sr. Nelson Carneiro- Acho que V. Ex•, no seu diS·
curso, traduz não só o seu ponto de vista, mas o de toda
esta Casa, que aplaude a ação do Senador Passo.s Pôrto,
interessado sempre em prestigiar as cOisas-do espíritO e
do progres~? çie s_\la terra!

O S_R. JORGE KALUME- Muito-obrigado a \r..Ex•
EfetTvamente V. Ex~ fez maisjustiça--ain~a. dizendo que
aS ininhas palavras são em nome desta Casa e - não em ·
meu noine pesSOal. Concoido.
Felicidades Sergipe e parab_éns ao nobre autor do pro·
jeto·.
-Era o que tinh~-~ dizer, Sr. Presidente. (Muito Q~m!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- O Senador,
no exercício da Presidência, agra4,ece e s1.:1bmete a votos.
os-srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
AproVado, o projeto voltará oportunamente à Ordem
do Día, para o segun:ao tUrno regimental.
Ê o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO _DE LEI DO SENADO -~
_ Nq32, de 1980
· Erig'é eiÓ lilonlumento ru{Cióitai a ~idade d~· tâi-aD_jeiras, no Estado de Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
-Art. 19 É erigida em monumento nacíonal a cidade
de Laranjeiras, no Estado de Sergipe. Art. 29 Esta lei entrará _em vigor na dãta de_ sua
publicação.
~
·
Art. 3ço Revogam·se as disposições en:i contrário.--

<i SR. PRESID~TE (Passos PÓrto)- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Vai-se passar, agora, à votação do Requerimento n9
110, lido __rio Expediente de Urgência- pãrã O OfíciO n~"
S/44, de 1985, relativo a pleito doGo.v"erno do Estado do
Piauí.
Em votação o requerimento:
Os:;:;rs. Senadores que_o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
AprOvado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matériã, Que foi despachada às Comissões de Finanças e
de Constituição e Justiça.
-Solicito do nobre Sr. Senador Jorgé Kalume o parecer
da Comissão" de Finanças.

"'"= O~SR. JORGE_KALUME (PDS- AC.· Par;-p;oferir

parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
O Serihor Governador do Estado do Piauí, na fOrma
do
art.
42,
"it_em
IV,
da
Constituição,
solicita
ao
Senado
Em discus-Sâo o PrOJeto; efn- Pi1meiro -tUrno.
Federal a -necessária autorizaçãO para contratar opeSe nenhum dos SrS. Senadores deseja fãz'er uso da Pa- ração de crédíto exlerno no valor de USS ~7,900,000.00
lavra, encerrarei a discussão~- (Pausa.)
_(sete-milhões_c_: _novecentos míl dólares !lO_rte-.am!!fiCanos)
Está encerrada~dcst~~ada a fin~nciar a lig~idação dOs~ compromissos e~
Em votação.
ternos já eiístentes e vencíVeis em 1984 e 1985.
O Sr. Jorge Kalume - Sr. Presidente, peço a palavra
__ O pedido vem instruído com toda a documentação
para encaminhar a votação.
·
-exigida pelo Regimento Interno e legislação pe"rtinente,
bem como com ~s i_nformações reiatiy_as ãs_finãnças d~-
0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)_-:-_ CoiÚ:_e_do a queiCEstado"<iue ·permitenlêonhecer os compromissos e
palavra ao_ nobre Senador Jorge Kalume, para enCami- -·():$ rr;curs_os que financiari'!o a presente OperaÇão~
nhar a votação.
·
O AviSO nço 891/84, do Senhor Ministro da Secretaria
O SR. JORGE KALUME (PDS -A C. Para encamide Planejamento da Presidência da Repúb!ica, que reconhar a votação, sem revisão do orador._)_- Sr. PtesidCn.
n_h_ec~ prioridade da operação sob exame, atestou a cate, Srs: -SenadõreS: - pac!{iade de_pagamento sfaquela unÍdade.
·
Não pode ficar sem regísúo â'p-aSsaS:em· di!sse nlagnífí_crexame-daS condições Creditícias da operação será
co projeto que erige em monumento naciõn~l a idade- de
efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com
Laranjeiras.
___- - -:_______ -~ ------ - __ -·- _ -· :--:;_~
o Banco CenÚal do Brasil, nos termos do-art. 1~>, inciso
Quero Congratular-me com V. Ex•, Sr. -PrCsidenie,_ e ·- It do _J&:c_r~~-o n~> 74.157, de 6_de junho de 1974; assim
com o pequenino grande Estado de Sergipe.: Como_:díSSe
que apresentada a respectiva mínuta de contrato- com o
certo pensador: ·~Sergipe não tem indústria, não eipõrtã
grupo financiador.
açúcar, não exporta tecidO, mas exporta tall!:nto"~ -E V.
-Nomérlto_. o financiamento dos comprõmissos finan.
Ex• estâ fnciU:ídO entre oStalentosos do peq.uenO grande
ceírOs dOS_~sta~os-e municípios, através dã Poupança eXEstado de Sergipe. E POde·si Cl.lzef que cuidou do_ espíri·
ternã, têm méieCído a acolhida da Casa, até mesmo por
to, e que o resto virâ e não fará falta. Parabéils a Sergípe,
parabéns a V. Ex~
ser essa umâ_das raras modalidades que dispõem essas U·

nidades para poderem gerenciar as suas atividades sem
prejudicar os setores básicos e essenciais às suas- populações.
Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento do pedi·
do, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 36, de 1986
~

--Aut_!riza o Governo do Es_tado do Piauí a realiz:ar
operação de empréstimo externo, no valor de USS
7,900~000.00- (sete milhões e novecentos mil dólares
norte--americanos), aestinada a fmanciar a liqüidação
dos compromissos externos já existentes e vencíveis
em 1984 e 1985.

O S"eilãdõ Federiif resolve:
AJt. 1<;o É o Governo do_Estado do Piauí autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
e_mpréstimo exte_rno, no valor deUS$ 7.900;ooo:oo (sete
milhões e novecentos mil dólares norte-ameriCanos), or.i.
o equivalente em outras -moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do MinistériO da Fazend'a e do Banco Central do Brasil, destinada a financiar a liqUidação dos compromiSS-os exter·
nos já existentes e vencíveis em 19'8"4 e 1985. _Art. 29 -A operaçtro realizar·se-á nos terrrios aprovado:; pelo Poder Executivo Federal, inclusiVe o exame dãs
condições creditídas a ser efetuado pelo MinistêriO daFaLenda em afticulação com o Banco Central-do Brasil,
nof. termos do art. 19, item II, do Decreton974.l57, de6
. de j~nho ~e _1974, ob_edecidas as demais exigências dos
órgãos enca.rcegados da execução da polltica económicofinanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na
Lei Estadual n"' 3.970, de_ 26 de novembro de 1984, autorizativa da operação.
Ar L Jl' Esta resQlução entra em vigor- na data de sua
publicação.
-

q SR. _:rR~~SIDENTE (P~S~os _Pôrtof- O pafecer da_
Comissão d~_Finaiwãs -concfui pela apresentação-do Pro"· jeto de Resolução n~> 36, de 1986, que autoriza a Gover·
no do Estado do Piauí a rerilizar operação de crédito ex.·
terno no valor deUS$ 7,900,000.00 (sete milhões e novecentos mil dólares norte·americanos) dependendo de pa·
reccr da Comissão de Constituição e Justiça.
Solicito do nobre Senhor Senador Lenoir Vargas o pa·
recer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. LENOIR VARGAS (PDS -SC. Para proferi!
p<ICecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: o presente
ProjetO de ResõTuçào, da ComiSSão de FinançaS ·do Senado Federal, como cor.clusão de seu Parecer sobre o
Ofício "S" n'l44, de 1985, autoriza o Governo do "Estãdo
do Piauí a contratar empréstimo externo no valor de
US$ 7,900,000.00 (sete milhões, novecento$ mil dólares
nortC..american_os) destinado à liquidação dos· compromissóS exfernosjã exiSfCntes e vencíveis-em 1984 e 1985.
O_p_edido foi formu[~do no~ termos do preceituadQ no
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza:
"Art. 42. _ Compete privativamente ao -seriado'
Federal:
IV_~ ;mtorizar empr~stimos, operações ou acor·
dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, Olf·vido o Poder Executivo FederaL"

O Processo está instruído com todos os documentos
que· h<~bilitarii conhecei perfeitamente a operação, os recursos para satisfazer os compromissos, bem como os
instrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno do
Senado Fedt:ral e pela Lei n9 _3.970, de 26 de novembro
de 1984, autorizadora do pleito.
p mérilQ da-matéria-foi apreciado pela ComissãO-de
F'ln:in-ças, que- coricluíú pela aProvaçà""o do pedido, tendo
em vista o seu caráter prioritário e a situação das fi.
nanças do solicitante, que o obriga a recorrer ao meca·
nismo do endividamento para poder implementar os
seus programas de governo sem prejudicar as atividades
básicas e madiáveis.
-Assim~ verifica.se q-ue a proposição foi elaborada con:soante as prescrições.legaís e regimentaiS aJ)Iicãveis à eSpéCie, merecendo, por isso, o nosso enc'an1inhamento fa.
vorável, no que tange aos aspectos de_co_nstitucionalida~
de, juridi:idad_e e técnica legislativa.
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DIÁIÜO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) --COmpletada
a instrução da matêriã;J)aSSa~~se à diScussão do projeto,
em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro-a
são.

Em votaçUo q requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentadas·. -(Pausa.) --Aprovado.
Aprovado o requerimento, pãssã-se à apreciação -da
mtitéria.
-.
~
__
D"iscusslío, em primdfo turno, do projeto de Lei
do Senado n"' 67, de 1986, de autoria do Senador O~
dadr Soares, que dá nova redaçào ao art. 237 do
C_9digo Eleitor'al, dispondo sobre ábusos do poder
económico nas eleições(dependendo de parecer da
comissão de constituição e justlç::~). - ·
--- -

discuS~

Em v_otação.
Os Srs. S_enadoics que a·prova:m o projeto:-_queiram
permanecer sent:.~dos._(Pausa.)
Aprovado~

A matéria vai à ComissàQ de Redução.

O SR. PRESIDENTE (Pª-~sos Pôrto) ---Sobre a mesa
parecer da Comissão de_ Redução, que vai ser lido pelo
Sr. !"'-Secretário.
Ê lido o seguinte parecer.

-

Solicito do nobre Senhor Senador Nivatdo Machado o
-Parecer dã_comis:sã.o de ConstituiÇão e-Justiça.

U SR:NIVA!:IJO MACHADO (PFL- PE. Para emitir parecer.) -

Sr. Presidente,· Srs. Seiladores:

_O Proje~o de Lei do Sen~do n~" 67, de 198!5, de amaria
-do ilustre Senador Odacir Soares, altera a [-edaçãO do a
a·r.Ugo 237, da Lei n"' 4.737, de 15 de julho de I965_(CôdfD~ Comissão de Redaçào
go ~leito_ral), dispositivo que coibe o abuso do poder _económico e do desvio ou abuso do poder de ~utoridade
Redaçào final do Projeto de Resolução n~> 36, de
nas eleições.
1986.
Na Justificação, o-ilustre Autor afirma que, ft~o obsRelator: Senador Jorge Kalume
tan~~ a red~ção atual. do artigo 237, dO Códlgo Efeitoral,
·já eStabeleça a vedação do abuso do-poder económíco e
A Comissão_ apresenta o redaçào final do Projeto de
..::_o desvio ou abuso do poder de autoridãde em "desfa~
Resolução n"' 36, de_ 1986, que autoriza O-Governo âO ES--vor"--da liberdade do voto, n~o fornece, no entanto, à
tado do Piauí a c_ontratar operação de emprésti!no exterJustiça Eleít(_)ral, meios que lhe permitam coibir e punir
no no valor deUS$ 7,900,000.00 (sete milh_ões_ e novecentais vícios, pois, no sistema atual, a investigação prevista
tos mil dólares americanos).
_ -nõ-§ 29 do ú(igO 237 dO Código Eleitor-al é regula~ pela
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de maio de I 986.---Lei n~" 1.579, de 18~3-52, o qlfe ~ama quase imposs!vel
Lenoir Vargas, Presidente.- Jorge Kalume, ReiUtof concluir o processo respectivo antes da_diplomação dos
Nivaldo Machado.
candidatos.
VisandO, destarte, a elidir os obstáculos processuais
ANEXO DO PARECER N• 422. DE 1986
que inviabilizam uma efetivi apuração do abuso do po:.edaçâo final do Projeto de Resolução _IJ9 36, de
der econômico e o desvio ou abuso do pOder de autori198
dade, o preclaro Parlamentar, representante do Estado
de Rondônia, submete_à apreciação do Congresso NaFaço saber que o Senado Federal aprovou, nos termoscional Projeto de Lei eStabelecendo um processo su~
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e e~~
mário, com prazos automáticos, que correm em cartório
_ _ _ _ _ ,, Presidente, promulgo a segUinte
independentemente de intimações, de forma a possibili.:t_arquc as ip.vestigações sejam concluídas ejutgadas unRESOLUÇÃO N'
.• DE 1986
tei da proclamação ·dos eleitos.
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a realizar
Louvável, por oportuna e conveniente, e perfeita, sob
operação de empréstimo externo no valor de USS
os aspectos da regimentabilidade e técnica _legislativa. A
7,900,000.00 (sete milhões e novecentos mil dólares
Proposiçüo, no q ue_diz respeito à juridicidade e_ constituamericanos), destinada à Hquidação dos compromiscionalidade, é irretocável, não atritando com quaisquer
sos externos já existentes e vencidos em 1984 e 1985.
dos comandos normativos insculpidos na Carta Magna,
encontrando~se, portanto, em perfeita harmonia com o
O Senado Federal resolve:
sistema jurídico brusileiro.
Art. l"' .t o GOvernO do Estado do Piauí 8.\.ltorizado
A ii te todÓ.o exPosto: somos pe!a'àprOvação do Pfoje-a realizar, com a garantia da União, uma opi:ração de
to sob exLlme, por considerá-lp..._regimental, jurídico,
empréstimo cxfefrió rio valor deUS$ 7,900.,000.00 (sete
constitucional, de bou técnica legislativa e, no mérito, de
milhões e novecentos mil dólares americanos), ou o equi~
toda a conveniência e oportunidade.
valente em outras moedas, de principal, junto ·a grupo fiE o parecer, -s-r. Presidente. (Muito bem!)
nanciador a ser indicado, destiO:ad_a à liquidaçã-O-dos
compromissos externos já existe-n-tes' e 'veri.Cídos em 1984
- -0 SR. PRESIDENTe (Passos Pórto)- O parecer da
el985.
_
-comissão de Constituição-e Justiçá conclui pela cõnstiArt. 21' A operação fea.Iizar-se-á nos moldes aprova~
tucionafidade e juridicidade do projeto, e no mérito, ra-.:
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame-das_ vorávef.
condições creditícias_ da operação, a ser efctuado pelo
Completada a instruç_ão da matéria, passa-se à sua a~
Ministério da Fazenda em articu_!a_ção com_Q_Banç_Q_Cen::__
pfetiaç1fo.-· ·
-trai do Brasil, nos termos do artigo !9, item II do DecreEm discussão o projeta,· em primeiro turno.
to n"' 74,157, de 6 de junho de _1974, (;!_bi!decidas as demais
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou
exigênciaS dos órgãos encarregados-da execUção d:i-políencerrar a discussão. (Pausa.)
tica econômicó=financeira d_o Governo Federal, e, ainda,
Encerrada.
as disposfções da Lei Estadual n~ 3.970-, de 26_ de noEnl votação.
_
vembro de 1984, autorizadora da operação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer
Art. 3~> Esta Resolução entra· em vigor na data de
seiltados. (Pausa.)
sua publicação.
Aprovado.
""' Aprovado o projeto em primeiro turno, estando a ma~
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão
téria
em regime de urgência, passa-se imediatamente à
a redução final. (Pausa)
_
sua upreclãÇão em Segundo turno. Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusEm .discussão.. o projeto, em segundo turno.
são.
Se
nenhum
dos
Srs.
senadores
desejar
díscuti-lo,
vou
Encerrada a discussão, a redução flrial é considerada
enê\!rfa:r ·a discussão. (Pausa.)
--definitivamente aprovad::~, nos termos do art. 359, do
Encerrada.
Regimento Interno.
Em Votação.
A matéria Vai à promulgação.
Os Srs~ Se-nad_ores que o aprovam quiiram permanecer
O SR. PRESIDENT_E(Passos Pôrto)- Vai~se_ passar,
se.:ntados. (Pausa.)
agora, à apteciação-do_Requerimento n"' I tI, de 19_86,
Aprovado.
lido o Expediente, d_e _urgêm;ia para o Projeto de Lei do
O projeto é da~o como aprovado, nos termos do.art.
Senado n~> 67, âe 1986. - ·
315.,. do Regimento Interno.

PARECER
N• 422, de 1986

A mathiu vai

à- Comissão de
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~edar.;:ão.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pârto) --Sobre a mesa

o parecer da Comissão de Redução, que será lido pelo
Sr. !~"-Secretário.
. É lido o segUinte

-PARECER
N• 423, de 1986
Da Comissão de Redaçào
_ -~~dação final do Projeto de Lei do Senado n9 67,
de 1986.
_
Relator_: Senador Octávio Cardoso
·--:\ Comissão apresenta a redução final do Projeto de
Le1 do Se~ ado n9 67, de 1986, que dá nova redução ao artigo 237 do Código EleitÇ~ral, dispondo sobre abusos do
poder econômico nas eleições.__
_
Sala das Reuniões -da Comissão, em 29 de maio de
1986. ---. Lenoir Vargas, Presidente- Octávio Cardoso
Relator - Nivaldo Machado.
'

ANEXO AO PARECER N• 423, DE 1986
kedaçãO Ón~l-do Projeto de Lei do Senado n9 67,
de 1986, que dá nova redação ao artigo 237 do Código
Eleitoral, dispondo sobre abusos do poder económico
nas eleições.
O Congresso Nacional decreta:
Art. li' 9 artigo 237 da Lei n"' 4.737, de 15 de julho
de 1965 _-Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redução:
..Art. 23.7. A interferência do poder económico
e~ desvio ou abuso do poder de autoridade, contra
a hberd~de do ~oto,_mesmo quando praticados s.ob
a forma de propaganda eleitoral, velada ou não serão -coibídos e punidos.
'
§ i"' Qualqt.:er eleitor ou Partido Político é parte legftima para denunciar os culpados e promoverlhes a responsabilidade, e a nenhum servidor públi-co da administração direta ou indireta será lícito negar ou retardar ato de ofíCio tendente a esse fim.
§ 2"' Qualquer eleitor ou P,utido Político poderá se di_rigir ao Corregcdor~Geral_o_y Regional_para,
relutando fatos e indicando provas; pedir a ·abátura
de jnvestigação para apurar uso indevido do poder
económico, desvio ou abuso do poder de autoridade, cm benefício de candidato ou de Partido PolíticO::- -§ 31' _ O <;or~egedor pro?ed~rá a investigação
mediante-procesSo sumário quC se regerá pelas re~
g_tqs seguintes:
1-:::.._ a- denúm:ia será apres~ntada por escrito e
conterá a de.!iignação da autoridade a quem é dirigid~, a qualificação do denuilc~ante e do denunciado,
a exposição 9os fatos, com a nomeação do beneficiado ou beneficiados, e a indjcação das pi-ovas a ser7m produzidas, além das que instruíram a denúncm;
11- o denunciado e os nomeados cumo beneficiados serão intimadoS dO inteiro teor da denúndU e
terào o prazo comum --de três dias para resposta,
com a indicação das provas que pretendem produzir, além das que instruírem a resposta;
III- encerrado o prazo para resposta, automaticamente abrir~se~á uma dilação probatória de s_eis
dias, improrrogável, à qual seguir~se-á, também au~
tomatieamente, o prazo comum de três dias para
alegações finais;
IV-_ encerrado -o prazo-para alegações fii-lilis, os
autos s_c.rào remetidos <tO Procurador-Geral ouRegional, conforme o caso, que dará parecer no praZo
de três dias. findo o qual o processo de investigação
ser!! automaticamente suspeilso e remetido ao Tribunal ou Juízo competente para a diptomação, a
quem caberá julgá-lo.
§ 4~ Antes da proclamação dos eleitos, o Tribunal ou_ Juíz9 competente proferirá decisão sobre a
investigação, determinando as rctificações do resUltado do pleito conseqUentes às nulidades -que pronunciar.
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1978, dispoiido sobre os Co~sel_ho;· Federal e R;gion~is
dt:: Eco-nomia, tendo
PARECERES, sob n9s 7? e 73:: de 1983, da~s Co~js
sõcs:
-de Legislação Social, favorável;
-- aeconstifuição e Justiça (exame solicitado em plenário), pela constitu_cioriaiíaade_ e- juriçlicidade.

§ 59 Se._ ria âãta dOiiiíCiO Oa ·apuração exiStir
proces-so- dc"invéstigação cm tramitii"ção, a al!torida.
de que o estiVer-presidiitdo dever~ corhunícar sua
existência 3.õlfibuna! ou Juízo competente para
apur!lçâo, que ficará íriipcdldo de lavrar a ata geral
concernente às eleições, enquanto não jUlgado o
processo de invest.igação que, de qualquer modo,
possa alterar o resultado das mesmas,
_
§ 6~' o Tribunal Supe-rio-r EleitorãrCit)edlráas
instruçÕes COO'fplemciJtares que Se fizerem- convinientcs para, em cada pleito, coibir e punir o abuso
do poder económico e o desvio ou_ abuso do poder
de autoridade que, de qualquer forma, possa·com-

50
Votação, cm turno cinico; do Projeto-de Lei da Câmara ri<? 104, .de Í979 (n~ 3.923./77, nª· Ca.!?a d; origem), que
específica condições par~ inscr_ição e registro de embarcações, tendo
~

PARECER FAVORÃVEL, sob n' 175, de 1981, da
Comissão:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

Esta Lei Cntra em Vigor na data ~e s_ua publi:

6

Revogam-se as disposições em contr:ário. ·

Votuçào, em turno único, do Projeto .de Lei da Câmara n'-' 196, de 1984 (nY 2.736/83, na·cas!fde origem),.que
dispõe sobrr: a ali"enaçào de ir:rt_óVei_s pertencenteS aoS rritinidpioSC dá outras proví~êricias, tendo · · PARECERES FAVORAVEIS, sob nQs 1.215 i-1.216,
de 1985, das Comissões:
-=- de Constituição e Justiça; e
--=- ·ae-Munidpios.
-

O SR:-PRESID~NTE (Passos Pôrto)- Em discussão
a redução final.
Se nenhum dos Srs. Sc.nidores desejar discut.ffa, -vou
encerr.1r a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em vowçào.
Os Srs. Senadorcs_que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria irá à Cârii.a"ra dos Députados.

7
- Votação, em turno úniCO, do Projeto de Lei da Câmara n9 187, de 1985 (n"' 4.967/85, !la Casa de ·origem), de i~
niciativa do Senhor Pr_csidente da República, que fix_a
valor~ de retribuição da Categoria FunCio~nal de BioméM
dica _c_dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃVE!S, sob n's 2Q(fe201, de
1986, das- Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a prcsente_~ess_ão, designando p<.~ra a sessão ordin:lriu de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
I

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 97, DE 1986
(Ém regime de urgência- art.37l, B,
do Regimento fnterno)
Votação, em primeiro turno, do ProjC!º de 1:-.ei do Senado nl' 97, de !986, de aUtoria do SenadOtiMtirilo Budaró, que estabelece normas para a propaganda eleitoral
nas eleições de 1986.c Qá outras providências, tendi?
PARECERES ORAIS, prorei-ido em plenário~ da Comissão:
-· -de Constituição e Justiça- I~' pronunciame~to: pela
constitucionalidade c j uridicidade do Prqjeto; 29 pronun~
ciamento: favorável às Emendas de Plenário de nl's 1
(substitutivo) e 3, e contrárío às de nl's 2 e 4 a

Vofaç::io, cm turno. úniCo, do Projeto de Res?luçào n9
12, de (986 (Uprcsé"nta.do pela Comissão de Economia
Cóiliq cbildusão de seu Pare_c~r n9 191,_ de. 1986), queauiO(jza o GoVerno do E.úado âo Ceará a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 5.405.727,26 (cinc_ó milhões, quatrocentos .e cinco mil, setecentos e vinte e sete
cruzados e vinte e seis centavos), tendo
____ PARECER, soQ.n9 192, de 1986, da Comissão;
-de Consti.tuiçã4) e_Justi~a,_pela constituci~n?-lidade:e
· ~-- ]uridíCidade:
~
· - ..
- --

·w.

2
Votação, em turno único,. do Projeto de Lei da Câmara n<?69, de 1981 (n9 816/79, na casadeprigem), quedá
nova redução ao arL 110 da Lei n~' 5...L08, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional d~ Trânsito,_deter-_
minando o pagamento, pelo infrator, de m-ulta de trânsi-~
to de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob nl's 8.3 e 84, de 1984, das Comissões:
-=- de Transportes, Comunicações e O bras Públicas, favorável· e
'
- de,Finanças, favorável, com voto_ ve~cido.dO~ Senadores Passos Pôrto e José Lins.

3
Votação, em turno Unico, do" Projeto de Le'fd~ Câmara n~' 71, de !981 (n~> 81/79, na Casa de o~igem}, qUe modifica a redução do caput do aii. 71' da. Lei n9 4.380, de 21
de agosto de 19_6.4, que institui o sistemaJinanceir9 para
aquisiç~o de casa própríu, tendo
-

PARECERES, sob n's l.ll55 c LOS,6,dc 1983, das Coe
missões:
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorável, com emenda que apresenta
de n~' 1-CF.
4
Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei d~ Câmara n~' 85, de 1981 (n~> 3.652/80, nu Casa de origem), que
altera dispositivOs du Lei nl' 6.537, de 19 de jui:tho d.e.

12

e

prometer a lisura ou normalidade de eleição."
Art. 2<.>
cação.
Art. 3Y

ra n"' 205, de.l985 (n~ 6.332/85, na Casa de origem), "que
rcvogo..o Decreto-lei n~' 251, de 28 de fevereiro de 1967, e
dá Qu_frus providências.
-

~

Votação, em turno único,.do Projeto de Res.olução n~
JJ, de 1986 (apresentado pela Comissão ~e Finanças
com()(jOn_clusão d-e_s"fil Parecer n9 _193, de 1986), com
·voto venCido, em sCparado, do- Sf:nadOr ..Helvfdlo Nunes), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norteamáícanQS) destinada ao. Programa de finaiiciame-nto da
dívida e~terna_daquele Governo junto ao Banco do Estado do Ceará S.A., tendo
PARECER, sob n~' 194, de 19_86, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridh::idaqe, COf!l voto vencido do Sf!?ador Helvídio Nunes.
-.
---

lO

RE'QVE~IME.NTON'-92, DE-l986:~ _
('artigõ-239, inciso VI, do Regimento Interno)
Votação, em turrio único, do Requerime~to nl' 92, de
J 986, de autoria do Senadcir."Nelson CarneirO, sOlicitando, através do Ministério da fndústria e. do Co_mércio,
informações à Sup_e:rintendência d(: Seguros PrivadosS~SEP, ac.erca da interrupçãghavida nas ativiâadcs ~e
empresas -de -previdência privada e conseqUentes prOvidêiicias porventura tomadas visando à defesª dos assoCiados dessas entidades.

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 109, de
L2.86, de autoria dos Senadores Alfredo Campos e Carlos
ChiarcJli. solicitando, nos termos do art. 371, e, doRegi_mento Interno, urgêncía para Cl Projeto de Lei da Cãma~

Votação, em ·primeiro turno, ~O: Projeto ~e Lei d_oSenado nQ 4, de 1984, de autoria do Senador Carlos Chia~Jli, g~~i!lt~od!-!~_al(erações no art. ll_d~ _Lei n"' ~.lq7,
áe \3 di setCmb!O de j966, para dispor sobre Ífld~i
zaçào dos aP-Osen_lados esponta!l_e_ame'!_te e que_~_nta
vãm- mais di!- dá anos de serviço na mesma empresa anteriormCnte a setembro de 1966, tendo
PARECERES.. sob n9s 584 e 585, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mCrito, favorável; e
-de Legislação Social, favorável.
13
Votação, em primCíiátuino, do Projeto de Lei do Senado n9 143, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume., que revoga disposição do Decreto-lei nl' 1.910, de 29
de dezembro de 1981, tendo
PARECERES, sob nl's 279 a 281, de 1986, das Comissõt..-s:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
jllriCÍ!Cidade e, no mérito, favorável; e
;....... de Legislação Social e de Finanças, favoráveis.
14

Votação, em primeiro turno, dQProjeto d~Lei do Senado n"'A6, de !985, de autoria do Senador ~elson Carneiro, que iritroduz modificações no Código Penal, com
vistas ampliar a "imunidade penal do advogado no exercício de Sua atividade_postulatória judícial, tendo
PARECER, sob n~' 206, de 1986, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidadc c, no mérito, favo~ável.

a
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 151, DE 1985
(i.ncluídQ C:lJl Ordem do Dia, nos t~rmos do
art. 195, I, do Regimento Interno)
Votação, ein primeiro ~uriio, do Projeto de Lei do Senado n<:> !51, de !985, de autoria do SenadorJutahy Magalhães, que dispõe sobre a edição de decretos secretos, e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nl' 373, de 1986, e oral, proferido
em plenário, daS: Cõmissões:
-de Constituição e Justiça, favorávet, nos termos de
substitutivo que oferece;. e
-de &egurança Nacional, contrário ao projeto e ao
substitutivo.
16
Votuçà6, em prfmiiro turno, do. Projeto de Lei do Senado nl' 242, de !984, de autoria do Senador João Lobo,
que dá nova redação ao rirt. 71' da Lei n' 5.692, de II de
agQsto_ de 1971, que "fixa as diretrizes e bases para o ens)no Q,c i"' _e_21' ..Sfl!Us'·,. t~ndQ
_ .
...
.
PARECERES, sob n~'s 872 e 873, de 1985, das Comissões:
::--.4e C:ons.ütyiç,~o e Ju~tiça, pela constitudonalidade e
· · juriáiciaade; e
- de Educação e Cultura, favorável, com emenda que
apreseritU de n"' 1-CEC.
17

~--í:>-iScus.sào,_Cin turno Ónico, do PrOjeto:de L~i dã. Câ·mara n"' 197, de 1984 (n"' 953/83, na Casa de origem), que
institui o Programa Nacional. do Milho- PROMILHO,
e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob n~'s 747 e 748, de 1985, das Comissões:
~·de- AgriCUltUra, favorável; e
• ;;._de Economia, fav-orável, com cmindas que apresen·
ta de n9s I e 2-CE.
(Dependendo da votaçàÕ d~) Requerimento nl' 93, de
I 9"86, de a_u_toria- do Senador João Lobo, de adiamento
da discussão para o dia 12 de junho próxinio.)

Maio de 1986

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada a sessio.
( Le~·ama-se a sessão às 19 horaS e 10 minutos.)

DISCURSO PRONUNOADO PELO SR. JOSE UNS NA SESSÃO DE 22-5-86 E QUE, EN-·
TREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR.- SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOSt LINS (PF~-- CE. Pronuncia o.seguin;te
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Região Nordestina está precisando, mais uma vez,
de ser melhor compreendida pelo Poder Central. Digo isso, Sr. Presidente, porque não vejo-;~ realmente empenho
na defesa de uma solução para as nossas questões fundamentais. Refiro-me sobretudo, ao problema da agricultura. Ora, sabemos que, dos trinta e cinco milhões de habitantes do Nordeste, pelo menos dois terços \/ivem da
agricultura. No entanto, agricultura no Nordeste é uma
operação de altíssimo risCo.- Dieorre daí, que eSses dois
terços da população não têm-amenor chance dj!' melhorar de vid;.~, de sair desse cido d;.~ pobreza absolUta a que
todos ~e referem, porque os programas em marCha para
a sua libertação dessa subvida, são programas d~sajustados._ __ _
-i
Sr. Presidente, a renda média per capita no Nordeste,
se orça hoje em torno de SOO dólares por ano, mas os_que
vivem na z_ona rural não dispõem de renda maior do que
200 dólares. Se considerarmos que aqueles 800 dólares
representam I/3 da renda per capita média do brasileiro,
chegamos à conclusão de que o nordestino da área rural
di~ põe de menos de 1(12 da renda média nacíonaL E PCir
que isso acontece? Todo mundo sabe, Sr. Presidente,_quc
Deus entregou o NQrdeste ao_ homem nordestino ainda
inacabado, quando o homem chegou em São Paulo, encontrou a natureza pronta para apoiá-lo nas operações
agrícolas: a chuva chega normalmente em sua hora certa,
a terra está preparada para receber a semente e compensar o homem pelo seu trabalho e pela sua dedicação. De
modo que o agr'icult_or pode ganhaf, normalmente, a sUa
vida, como Deus disse, com o suor do seu rosto.
As condições nordestinas são porém, completamente
diferentes. Vivemos eril uma região sem i-árida onde a irregularidade da chuva é grande, além do que, a quantidade de água disponível é de menos de l/3..,...,.. da disponibilidade média cm outraS regiões do País.

DL~RIOJ:>OCONGR~SO NACIONAL ($eção II)

Sexta-feira 30

. pri_a _escussc_z· q~ á_gMa. Portanto, os argumentos e o ·di.S-são ppOrtunos, e é necessário que este Nenado se levante e conduza_O Governo realmente a investir na agricultura, porque se as praças são lugares de lazer, se os....'iadutos ajudam a viver Qas cidades, a falta de
asSi~tência. ã farta _de _investíri1ent0 a fundo perdido no
i~tCifór,o~jU'aam os !m.isileiros-dO interior a morrer. Mu_ifÕ obrigado a V. Ex~ pelo llparte.

~ Cl!fSQ dcY~ Ex~

q _SR. JOSt LINS- Eu é que agr~deço, nobre Senador Cid Samapló", V. Ex,-tem toda razão. Esta.ªvaliaçilo
que faço, de __ que u renda per capita no meio rural do
Nordeste não reprcsentll senão 1/12 a 1/15 da renda per
capita naciànal, é- absolut:.~mente correta. Tenho comprovado cSscs__dados através de várias avaliações e chego
à conclusão de que ela não passa dis~o.
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to Social, elaborado_ pcl~ Professor Hélio Jaguaribe, a
pedido do Presidc_nte José Sarney. O assunto desse documento foi realizado cm função de wn trabalho do Instituto de Estudos Políticos e Sociais que foi publicado_sob
a forma de "Brasil Sociedade Democrática". Mas aqui
~iz que a expe:ctativa de vida do _nordestino, por -causa
d~.~ c:.Jrencias em fun~ão exatamcnte de uma agiícultura deficiente, já q"ue dois terços_ da população está na
agricultura, é de 51 unos. É realmente wn dado muito
sério porque- -é-quase um genocídio em massa.
O SR. JOSf: LINS- E verdade,
O Sr. Cesar Cais- Creio que o :.Jssunto é muito importante para ser medítudo. Vamos analisar com mais
detalhes cssc...documento do Professor Hélio Jaguaribe e
voltaremos a nos pronunciar sobre o a~sunto, porque os
índices do Nordeste citados por esse documento sào
terríveis.

Quanto à questão do investimento, V, Ex' também
tem razão. As condições são precárias. Normalmente, o
O SR. JOSt"l.INS-- Nobre Scna"dor -Cêsar Cais,
prefeito, J?.US cidades do interior, é prefeito da cidade,
acho que ninguém disso tem dúvida. Terri sido repfitiêlo
mas. não do município, até em razão da estrutura admique o Nordeste, realmente, é o grande bolsão da pobreza
nistrativa do País. O prefeitO-nãO tem a menor ingerência
brusil_eira; um dos maior~s bolsões de pobreLa absoluta
_sob,re o problema agrícola nos municípios do Nordeste;
não tem absolutamente nenhuma condição de interTeríf - -do mundo. Mas o que estou querendo salientar é que
_ ~_!!la da:. c:.tusas, uma das ruzõcs dessa pobreza é exata-n"ela~ ____ -mente Ll dificuldade ou a inadapt:.Jç1jo do dima, das conSr. Presidente, o que quero dizer é que encontramos
dições que regem, que presidem O-processo agrícola re-uma terra_aind.a inacabada e que precisamos, de algum
gional. ~or isso pergunto: E ou não é possíi.ict corrigir
modo, resolver o nosso problema.
essa deficiêncí:.J?
E qual é-esse problema? O problema, Sr. Presidente, é
Ora, repito, o mundo todo está resolvendo esse
a· írrcigularidade_do clima, é a sem i-aridez.
problt::ma e nós não somos difcrCntes;- temos também
A-solução seria abandonar a terra'? Nada disso. V. Ex•
condições- para resolVê-lo~ Anál~~os _essa questão, à
sabe que o mundo todo diSpõe óe ár6üi desSa natureza e __
luz das recentes decisões tomadas pelo Governo sobre os
"que Soluções têm- sido encaminhadas -de modO sensatO,-jpros. agrfcol~s.: O -Qoverno estabeleceu que as taxas de
de modo justo e económico, atraVés do manejO dos rejuros, pam a :.Jgricultura, seriam de lO% para o País e
,cursos hídricos e da irdgação. Acontece que ~as reque, no -Nordeste, seriam cobrados 8% pal-a o grande"
giões, depois... de irrigadas, se tornam mais propícias à
produtor, de 6% pura o médio e 3% para o miniprodutor.
agricultura do que muitas das áreas que Deus entregou,
Em primeiro lugar, Sr_. Presidente, se compararmos
comO acabada:., nas -màós dos homens.
essa última taxa com a que vigorava antes, a situação é a
Temos, portanto, Sr. Presidente, de exigir alguns proseguinte:
anteriormente, o homem tirava 100 CruzeirOs
gramas dirigidos para a adaptação das tecnologias, tanto
no banco, para -ajudar o plantio e pagava 70-- havia 30
de preparo da terra, como de cultiVo das nossas áreas
de subsídio; agora tira fOO ciuzados e paga 103. As conagrícolas.
_
dições são complctament_e difcrCntes.
No-fundo, o grande problema da agricultura regional
Diferentes para pior, E, qual é a minha tese? Qual é a
está no ·risco da operação agríCola. Daí por que as miminha proposta'? A minha proposta, Sr. Presidente, é
- n_hu.s consiQerijÇÕes são feitas a proPósífo de uma "quesque o qove~no_ apóie, como o PreSidente José Sarney
tão fundamental que está, hoje, na ordem do dia-.
quer, um gmntlc-programa de irrigação para a região. O.
Trata-se da decisão tomada pelo Governo sobre eis juO Sr. Cid Sampaio- Permite V. Ex~ um aparte?
Presidente lançou um programa de l milhão de hectares,
ros agrícOlas para- o País como um todo e para o Nordessabendo que nas áreas irrigadas já não persiste a inseguO SR. JOSt LINS- Com piazer, nobre Senador
te, em particular.
_
_
rança
da agricultura. O agricultor, nas áreas ifrigadas,
Cid Sampriio:
Nobre Senador Ccsar Cais, ouço V. Ex• com muito
nã() prccis:.J~_áde:_subsfdio para o cus~eio p_orque terâ conprazer.
O Sr. Cid Sampaio- Nobre Senador José Lins, as
dh,:ões igliãis ou lnclhores, de _plan!ar, do (jue no SuC do
O .Sr. Cesar CaiS-- Nobre Senador José Uns, V. EX~
suas observações são verdadeiras e, mais do que isso, são
País, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Na terra
quC-é um-estudioso sObre assuntos econômicos, em partigraves. V. Ex~ se referiu à rCnda média do agriCultor do
seca, ao contrário, o risco da operação agrícola é insuNordeste. Muita gente ouve isso, porque esses dados deculuro sobre=o !'i-ardeste, já qUe desempenhou com rara
portável.
eficiência a função de Superintendente da SUDENE,
correm de meras estatísticas mal feitas. Na rea!idide a
E o qUe mais proponho? Proponho mais, nobre SenaONU, em 1967, levantou a renda média do trabalhador
traz hoje a est.e Senado um problema muito sério que é a
dor Virgílio Távora, que paguemos- no Nordeste, no
agrícola no Norde~te e-chegou à condusão de _que _ela retransformação do discurso de prioridade em fatos. O
scmi-árido, jurOs it~uais~aos-cobrados no Sui do País.
presentava 1/12 da renda média-do brasileiro. No entanNordeste tem sido até aqui objeto de muitos discursOs de
Que o nosso pequeno produtor pague 3% de juro real e
prioridade, mas o que se pode verificar é que, na realidito, Senador, se nós analisarmos ãs Verbas destinadas àmais 7% para cobrir um adequado seguro agrícola. Se a
quela região, o DNOCS -e-todos- oS-serYiç-oS, llOs-Veríftci.:-ae; falta uma malar objetividadeaos programas, visando
n~ssa dificuldade está no risco, é_c_laro que teremos de
d:.tr àos nõfdC.:Stinos, principalmente aqueles do ffieío ruremos- que- elas decresceram verticalmente. Então; ap6S_
ser altamen!e subsldbdos. Ou, então, ilão podemos disral, açesso à agricultum, Eles não têm acesso à agriculto-- - Pensar o apoio de um seguro.
uma constatação deSsa, n-o Brasil o que acontece é que o
~_ã,.:_Alnda ontem falava aqui sobre o d_ecreto de reforma
País penaliza ainda miiis o homem da l-egião. Nã realidaO Sr. Virgílio Távora - Pcnnite V. Ex' um aparte?
agrária do Estado do Ceará e pasme V. Ex' que esse dede., se Deus entregou o Nordeste inacabado aos_homens
creto
que_tem uma_comissão de vários integrantes- innordestinus, na magnífiCa imageni de V. EX~. os oUtros
- O SR. JOSÉ LINS- Se fÕrmos beneficiados-com o
tegrantes do trabalhadores rurais três, dos produtores
homens do Brasil procuram, neste sentido, complemenseguro agrícola, já não teremos medo da seca. Se esta
rurais, três; o representante do INCRA, que é o Presitar a obra de De_us, porque aí eles persegu_em o homem
chegar, não colheremos n:.Jda, mas, pelo menos, recebedente~e de_uma eiüídade pública d§!. Agricultura, indicasob todas as formas possíveis dentro da legislação e denmos de volta o dinheiro aplicado.
do pelo INCRA. Q Ministério da Agricultura está comtro dos orçamentos. Uma outra coisa que nos choca no
Essa talvez seja uma proposta arrojada, mas, pelo mepletamente
fora
da
reforma
agráriano
decreto
sobre
a
Brasil, Sr. Senador, é que aS despesas a serem feitas nas
nos, muito melhor do que a que aí está, pela qual se exige
i'Cforrha agrária do Estado do Ceará, publicado no
cidades sãõ sempre inteiram-ente justifiCáveis: faz-se uma
que o pobre agricultor pague 3% de juro real e corra ele
Diârio Oficial do dia 2 de maio, nà_o tem a menor refemesmo, c suportc ele mesmo, todo o risca da operação,
praça- e quantas praças--espalhadas por todo o Brasil
rêhcia a um programa de-- desenvOlvimento agrário. 1:
- a fundo perdido; fazem-se túneis, Viadutos, obrasEk nãO lém Cõndiçõcs para isso. O homem que vai ao
como V. Ex• diz- como se faz a agricultura'? A agriculbanco e tira dinheiro p:ml plantar, e que vê o seu roçado
enormes a fundo perdido nas cidades. No campo, nacjuitura se faz com assistência técnica, com línanciamentos,
falhar- sem que_ possa nada colher, sendo bom pagador,
to que é esSencial para o homem sobreviver, nada se faz a
vende o boi, vende o terreno se descapitaliza para pafundo perdido com recursos orç-a:mcntàríõs. E. necessário - - com posSibilidades de fornecer insumos e com armazéns
e silos. Então, temo que esse projeto de reforma agi-áriaque se gaste na agricultura ou se gaste no interior,-como
gar ao banco; toda. família sofre e aCabu por se flugcl<~r.
cuia !1-ilma desesperança porque será um merO projeto de
A minha tese é essa. O grande problema da agricultura
se gasta na cidade fazendo praças; mctiôs e víaâutos. O
distribuição de terias. De maneira que entendo que o asda rcgiào seC:.J é o físco. O risco que tem que ser coberto
homem do interior vive abandonado, sem recursos para
sunto que V. Ex~ está percutindo é de muita importância
por um seguro.
tirar da terr_a o que a terra pode dar. V. Ex• falou das
e nós, nordestinos, cada vez que ic faia aqui no Senado,
Concedo o uparle ao nobre Senudor Virgílio Távora.
condições naturaiS, Aínda há oufra mUíio -grave, que é a
não t"'odemos deixar de Colocar esse problema do Norprofundidade do solo que às 'LCZCS, quando-_chcga a irri.;O SR. PRESIDENTE (José Fragclti, Fazendo soar a
~<,Ostc cümo um problema muito ~rio. Agora mesmo inigaçào, conduz à salinizaçãó: A falta de prOfundidade do
campuinha.)- Sr. Senador,. depOis do aoarte, peço a V.
ciava a leilura_dõ Oocumento Pesquisa para o No:vo Paosolo no Nordeste ê fator.talvcz mais grave do que a pró-
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Ex• pam concluir seu pronunciamento, Pois o-seU terripo
já se esgotou.
'
' ' ' •

O SR. JOSt LlNS- Farei o possível, Sr. Prc~ici'ente,
para atender a V, Ex•

O Sr. Virgílio Távora -

Emiqente Senador,-

permita-nos V. Ex• que sejam Teifas-algumus achegas <!O

seu pronunciamento. Então, número urri: Irrigaçã:o. Promessa de um milhão de hectares irrigados no Nordeste.
Vamos dar o exemplo da terra de V. Ex' Não por declaração nossa, mas por declaração do_ Ministro_ que encarregado está dessa ciclópica n1issão. Toda a áSua-a_rm3.ze-

nada cm nossa terra dá para irrigar qu·arenta mil hecaters, ouseja, 1/25; dQ total se construído o Cw;tªnhãci~
mais outros quarente mil. A irrigação sim, ajuda, não te~
mos a menor dúvida, é abs_olutamente necessária, mas a
extensão possível dela, pelo menos no Estado de V. Ex',
com os atuais recursos e os futuros previstos pelo Casta~
nhào, dão uma mBdicfssimãparcela desSe tão apregoado
um milhão de hectares. Mais, ainda: a diferença de pro~
dutivídade entre o agricultor nordestino e aquele do Sul
do Páis é tão flagrante, é -tifo griuide que, realmente, a
cobrança atual feita de juros reais --porque todo mundo enche a boca c só (ala juros reais- torna praticamen~
te impossível a prossecução dessas atividades em grande
escala. Vai dizer V. Ex• que o agricultor não sai de sua
terra. Não sui porque não tem, porque não vai morrei de
fomC. O que -é que ele vai fazer fora desa terra?
O SR. JOSt UNS-=- Y.-

Ex~

tem razão ..

O Sr. VirgíJio Távora - Mas, realmente, estamos
diante de um fato eç_OnõmíCO irfco:nt_estáveL Q i_n.ves_timento não tem reDtabilidade a cobri~ lo. Não h_ã a menor
dúvida a re.!>-peito e para este assunto que V. Ex•, neste
momento, percute, pensamos que, antes ,que seja tarde, o
Governo devia voltar suas vistas. Não é por um ulwse de
um gabinete que se_transfõrniõ:Lfu po.<;tulados econô~icOs
em sonhos desejáveis.
~0 SR. JOS.t UNS - Senador Virgílio Távora, V.
Ex' est_á certo.~ Em parte nenhuma do mundo o préinvestimento, isto é, a recuperação de terra áiida pela irriguçào ou e-pântanos, pela drenagem,~ cobrado do ãw
gricultor. Na ltálía, na Espanha, no Egito, c;~_ Israel, na
Âfrica do Sul, na Austrália e até nos Estados Unidosº
Governo ajuda. G:ét;tlmente o Poder Público_ cooperª
com. mai_s_da metade das despesas. Aqui, pelo que sei, o
Governo quer cobrar_7% de jl}ros sobre os empréstimos
a isso destinados. -~__Y.JQ despropósito.
_ ~ O Sr. Virgílio Távora- Porque somos um País dife-rente ...
O SR. JOSE: LIN_S- Então, nesse ponto, V. Exf tem
razão. É preciso montar um Programa· de re-cuperaÇão
das terras, com base em ajuda e cooperação do _G_OVCrno,
o que não -é ncn hum paternalismo. Isso se faz no mUndo
inteiro. Tais operações compenSam, tailtQ_do ponto de
vista econõmico c_omo do ·social, embora a longo prazo.
O agricultor não pode arcar com a despesa toda. Se não
irrigarmos, a agricultura na zona semiwárida continuarâ
perigosamente arriscada. V. Ex' chama a atenção para o
problema da produtividade. Essa é outraquestão,jãqUe
o homem é pobre, não dispõe de tecnolog"ia, ilão (!íspõe
de boas sementes, não tem condições de se compensar
pela produtividade. _tum absurdo o Governo emprestar
dinheiro a juros iCal, sabendo que o risco de quem vai
aplicá-lo é exatamente alto~-0 agricultor corre o risco de perder tudo; e a Governo
de não receber de volta o _dinheim _aplicado, o dinheiro
emprestado.
Então, Sr. Presidente, o que proponho? Não tem saí~
da. Qu irrígamos; Ou teremos um- programa de créditõ,
altamente subsidiado, que talvez não colnpense e até escadalizc, ou criamos um seguro agrícola, para evitãr que
o homem arque sozinho com os desmandos das nuvens.
Faço esta proposta ao Governo: mesmo aumentando
o custo do dinheiro, ofereçawnos uma alternativa: g_u baiw
xe o preço do crédito, ou garanta uma maneira de segu~
rar as lavouras, ainda que a um alto custo.
Esta a minha tese. Fica a idéia. Sei que é absurdo
cobrar 7%, quando o s_eguro agrícola em ãr~as normaiS
não vai além de 2 a 2,5%. Arrisco-me, porém, a-dize-r que
seria preferível pagarmos um seguro de alta taxa a man-
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te~inos essa õpCraêão arriscada,--que al esth, e da _qual
não temos saída.
·Esta a minha tese, fica o- a-SsuntO para ser rinalísado.
Sr. Presidente, muito obrigado. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIAMENTO PELO SR.
OCTAVIO CARDOSO NA SESSÀO DE 28-5-86 E
QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. OCfA VIO CARDOSO (PDS-- RS. t:omo
Líder. Pronuncia o seguinte diScurso.)- Sr. Presidente_e _
Srs. Senadores:
f: bastante difícil abordar o tema da reforma agrária,
porque as pessous são Iirriinarmente taxadas de reacionárias ou_de_estarem a serviço de proprietários ou de latifundiários. Não se admite uma postura que seja, digamos assim, legalista, de defesa do_quediz_aConstituição
e do__ que diz a lei. Nós, enquanto não for reformada a
Constituição, Sr. Presidente, e-ela o será brevemente porque foi convocada a Assembléia Nacional Constituinte,
enquanto não for revogada a lei, por exemplo, o Estatuto da Terra, temos de nos ater a esses princípios legais ou
aos princípios fundamentais da Constituição da República.
Ainda bem, Sr. Presidente, pelo que se viu dos diversos discursos e apartes, e mesmo do noticiáriO dos jornais, aínd_a ber.n que está evic!ente o desentertdimel).tO entre áreas· do_ Governo, de sorie que não se possa atribuir
aos latifundiários, aos reacionários, aos impatriõtas, e
sei lá a que outras pessoas, a '-'espontânea" saída do Mi~ nistro Nelson Ribeiro do seU Ministério. E apOntO; Sr.
Presidente, algumas -dessas evidências: -é- sabido, por e,c-em~lo~ qtie se diz que sem oS exaltados não se fazem as
revoluções, mas com eles também não se pode governar,
poi~ a OpoSição de ontem entendeu que para derrubar õ
antCrior governo, que pa-ra reformular as coisas, precisava cOlOcar" o povo-nas ruas, precisava fazer o que o próprio Presíáe-nte José Sariú~~y.Chamou de desobediência ciw
-vi], para mudar as estruturas da República.
Mas esses condôminos, Sr. Presidente, esses condôminOs da campanha rolítica nãO podem seros condóminos
do G_pverno. A Igreja e os bispos que serviram para a
t119b!liz<.~.ção popular, não podem se sobrepor à lei nem à
.. ordem, nem podem ser ~ondôminos da autoridade, a au.toripade h.ú de se_ lhes_ sobre]):or. E isso não aconteceu.·
Vi-estarrecido, ontem, quaildo um Ministro de Estado_
recebeu a indicação de que uma das maneiras de combater a violêncii tão escandalosa, tão evidente e tão debochada seria o_desarmamento- pois eu li, um bispo dizer
que não se pode desarmar, porque vai se tfrar aS-facas, os
facões c as espingardas dos lavradores, e-que-isso.não é
direito.
_Mas, Sr. Presidente, quando se fala em desarmar, se
fali eln desarmar materialmente a todo_s, a todos os que
HCgafri:zeO:te portem ar-mas; a todoS os- qu·e_csteJàrU én- Si_tuaçà.o d~ iminente conflito. Ne_m se diga qu~- a Polícia
FéôernLnã.o pode intervir. Aliás, houve um teinpo aqUi
nesse País, na República Velha, em_ que Se adquiriu o
vez o de dizer que todo crime, todo assalto, toda perversíw
dade era fruto da mi~éria, era o governO 8.-utoritãrio que
- fazia tudo isso. Pois cessou o gOverno autoritário e continua_a \!iolência na cidade e nos campos. A violência dos
maioreS de idade, a violência dos menores. Nada mudou
nesse aspecto. Em dez -dias, dez assassinatos no T[-iânguw
lo de Maranhão, Goiás e Pará. __ _
Sempre, Sr. Presidente, a violência. Não que10 ser mal
interpretado, sempre a violência foi timbêm, um caso de
__ polícia. Não só, mas também. E é para isso q-ue existe a
Polícia, e é para isso que existe a Justiça, para-dirimir os
conflitos.
í:: certo que o Governo deve investigar em face da eclo~
São da violê-ilcia, em face dessa terrfvel e nefasta evidéncia, deve -perQuirir, dcv_e_ procurar as suiS -causas. E as
causis dessa violênCia estão certamente entre aqueles
que, desejando, não possuem terra, entre aqueles que,
precisando de um abrigo e de uma casa na cidde, não a
encontram, nem mesmo na sua miserâvel periferl~. na
sua miserável favela. As causas da violência encontramse entre aqueles que, precisando de um em-prego para
sustentar-se a si e a mulher, e aos seus filhos menores,
-não- -encontram esse emprego, pois ca6e ao G_o_v-ernO
cilUf as condiÇões para isso._Agora, não se pOde dizeique toda a violência resida em não possuir-se terra ou
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que p<mt cOiÍlbat~r a violência não se pode pôr a policia
na rua. Não, Sr. P_rcsiJente. Precisamos ter pesos e medi·
·das c compreensões para as coisas, precisamos distribuir
~terra, mus não podemos nos afastar do espírito de lega·
lJdade. Entre as competências da União, art. 89 da Cons·
tituição, diz: "Compete à União: Item VIl! letra c:"
"apura-r infrações penais contra a segurança na·
cionõ.ll"- que já foi coisa maldita, segurança nacionõ.ll n~ outra República- "a ordem política e social
--=- ou em -detrífuerito de bens, serviços e interesses da
U niào, assim como outras infrações" - peço atenção do Senado para isso - "cuja prática tenha
repercussão interestadual e exija repressão uniforme... "
Compete_ à União interferir aí.
Ora, esta área de conflito situa-se onde~_ Na devisa dos
Estados do Pará - pediria ao nobre Senador Hélio
Gueiros que me corrigisse se errar, jã que não conheço a
região - essa área de conflitos situar-se-ia na divisa dos
Estados do Maranhão, do Pará e de Goiás, nos Rios To·
cantins e Mearim, .no Maranhão. Por que, Sr. Presidente, qual é a estratégia?_ Qual é o sucesso do crime ileS:ta região'! E que às vezes_a vítima, desculpe--me o exagero, alvejada num Estado acaba tombando no outro. O executor dos homicídios mandados evade-se numa canoa, atravess;.tndo de um Estado para o outro. Então, a Polícia
do Pará não pode perseguir no Maranhão_! A do Maranhão n-ão pode perseguir em Goiás. E essa situação geo--;
gráfica gera, -.de certa form<.l, a, impunidade, Não é a impunidude que gera esse crime. Às vezes é a ambição, é o
est~do de desespero, é estado de necessidade, é a desesperança nas medidas dos homens que podem gerar esses
conflitos. Mas também a facilidade de ocultar-se de
evadir-se; também facilita a empresa ~ e é uma verdadeira empresa, são homens que contratam homens para
matar, por miseras quantias.
Então, há de se dizer que a violência não é caso de
polícia? mas, então, pura que a polícia? Qual é a rcsponsabilídade da União, senão manter a tranqUilidade interna, a paz dos cidadãos, fazer respeitar as leis pelo Sr. Ministr_o da Justiça, que comanda a Policia Federal- que
não de_ve sõ revistar nos aeroportos, combater o tóxico,
o contrabando, o descuminho - senão intervir nesses
casos que interessam à tranqUilidade nacional, por ter o
delito ~ido OOOJ~tido em diversos Estados_e por haver necessidãde de um procedimento uniforme por parte da União'?
O Sr. Héli_o Gueiros -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. OCTAVIO CARDOSO- OuÇo V. Ex•
O Sr. Hélio Giieiros.....:: nobre Senador Octávio Cardoso, V. E~~ acha q~e acaba com a delinqOêncla juvenil no
Rio de Janeiro somente colocando a polícia em cima dos
pivetes?_Qu.e futuro V. Ex~ espera para aquelas crianças
jogadas no meio da rua lá no Rio de Janeiro, dormindo
em baixo de marquizes, passando fome, necessidade,
com a mãe ao lado pedindo esmolas, geralmente feridas?
V. Ex~ vai esperar-que esses jovens vão ser o quê? Pacatos homens de bem ordeiros, ou acha que por mais que
V. Ex~ coloque a_ polícia, V. Ex• vai evitar aquela delinqüência? V. Ex' não vai acabar com a delinqUê-ncia Juvenil. Então, neste caso da violência no campo, não adianta essa constatação de violência no campo - porque
basta ler o jornal para se saber que há a violência nO
campo. Quando uma autoridade vai discutir o problema
da violência no ca01po se presume ela vá atacar as causas
dessa- violência, e não simple.~mente -~dar a reprimenda
policial. É claro que a polícia é é claro que a Justiça é ne~
cessUrfi, necessária, mus será um nunca acabar se não
formos-às cauSas- que estãO provocando aquela violência
no campo. t:· esse-o ponto de vista, é essa a tese do meu
discurso. Temos que atacar as causas. Todo mundo sabe
que as causa..<; da violéncíu no campo é um problema fundiário. E se lavam as mãos com referência fundiária,
troca-se de Ministro, deixawse de implantar a reforma aw
grária e se recruta a Polícia para resolver o problema! E:
com esse tipo de solução que eu não concordo, nobre Se-nador Oi:táyio Cardoso.

. O SR. OC'fAVIO CARDOSO- Bom, espero que V.
Ex• nãO me tenha feito-a injUstiça de depois de ouvir com
toda a atenção dizer que tive o propósitO de dizer que a
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deÍinqilência infantil se,combate_com a Política. Eu não
grandes lati(úndios, as terr?S que constituem reserva de
do. Então, a situação não se aplica rigorosamente ao
disse isso. Eu até fiz questão e _frisei: "Vou dizcbr uma coicapital e não exploração segundo a sua natureza. Estanosso cas.o por essa grande dissemelhança que aconteceu
saque espero não seja mal interpretada- o crime tammos dC acordo com esse procedimento.
em faCe de _outros fatores, inclusive _da supressão_ da liberdade. E _o Governo chin~ disse: "temos qu_e acabar
bém é caso de__ Polfcia. Também; porque se a miséria, o
Também 0 Senador Hélio Gueiros falou no ex,c:;mplo
com as quatro-pfagas morais dO país: o tóxico, o jogo, a
desespero, a injustiça geram a revolta e o crime, também
o da China. A China é um caso suigeneris- e v. Ex' sabe,
prostituição e o alcoolismo". Muito bem, isso deu Sié homem muito inteligente e muito observador. A China,
a impunidade, ttimbém a falta de policiamentO, também
béria, isso deu cadeia, (sso deu fuzilamento, mas o regicjuando se-tornou-vitoriosa na revolução, a primeira coia falta de providência- geràln esses fatos, e5limulam· ame- era outro. "Temos que ãcabar com as outras_quatro
prática do crime, como me sopra o- nobre S.enildor Moasaque fez foi acabar com 0 direito de propriedade e com
pragas: era a mosca, o rato ... " Não sei Que bichos mais
cyr _Duarte., _acostumac;lo às s~as prãticas escolares quandireito de su_cess_ão, ninguém tem mais propriedade e
0
do estudava no ginásio- soprar para socorrer um cól~~
·ninguém- mais herda, tudo é 0 Estado. A partir disto,
eram ..
ga.
tudo é do_E_~tado inclusive a liberdade do cidadão; a parO Sr. Hélio Grieiros - Permite V. Ex• um aparte?
Então, Sr. PresidCnte, õ que eu-queria dizer ê que felizti r disto, foi possível fazer alguma coisa, foi possível dimente não se hão de debilar à Oposição todos esses dete-r--ao chinês:_ e não é exagero, é a pura expressão da
O SR. OCfAVIO CARDOSO- Deixe-me concluir,
sencontros ocorridos na área do Ministério d;1 Reforma
verdade_ "você não vai us~r camisa,_ gravata e palet§.
senão daqui a pouco V. Ex• não está de acordo com
e do Desenvolvimento Agrário; porque já se desentendeu
Não prccísa, você vai usar túnica". Então, os chineses
aquilo que eu ainda não disse. (Risos.)
,.
Então, nobre Senador, as situa~ões, sendo diferentes,
o Ministro, desde o primeiro plano, com o Presidente do
pas-saram a usar túnica e_calça do mesmo modelo e eram
ilào podem ser comparadas, porque inclusive aqui estaINCRA; José Gomes da Silva; já se desCiltenPeU. .com o
quase todas _cinzentas; hoje já existem variações: azul,
mos defendendo, ao lado da reforma agrãria, a liberdasegundo Presidente do INCRA; jaO- Presidehte da Rebege; hoje já estão até usando a gravata, a camisa e 0 p~ade; esTa-m:OS defeiiáeõdo também o direitO de propriedapública não aprovou"o prinieiii:> plano ãpre~ta_dO Por
letó. Mas foi preciso que nesse país 0 chefe da revoluçao
-de, e o nosso direito de ver o Governo definir uma polítiS. Ex' o Sr. Ministro da Reforma Agrária; e os jornais
dissesse: "Vamos começar do zero, ninguém tem ni:"a1s
ca agrária, _responsável pelo abastecimento dos gêneros
do País inteiro noticiaram que também a segunda versão
propriedade., ninguém é maís dono de nada. Vamos ccalimentícios de Primeira necessidade ao povo brasileiro.
apresentada não fOi aprOVada pelo Senhor Presidente da
meçar do zero. Porque se todos não puderem ter, ninguém vai ter. Se todos não puderem ter televisão, ninOuço V. Ex• para contrariar o que eu disse e não aquiRepública. GOStada de deixar bem clar_a não Só á'iniilha
posiçãc:> _como a posiçào~d? meu Paftido: n~ so~os faguém vai ter televis~o. Se todos não puderem ter autolo que V. Ex' pensou que eu ia dizer.
móvel, ninguérii vai ter automóvel." E comeÇou de baixo
vorávets à Rcform~.Agrana, .s?mos favorávets à .'ml?la~tação de um~ p~ohttca agrána. J?e nada_ vale dt_s_tn~t.n_r_____pa-raqmnodos pudessem ter 0 que comer e 0 que vestir,
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• se engana e vai verificar
terra----:---- e .aq~t nao qu~ro~er mal tnterpretado- de nada
desta maneira singela como acabei de refefir.
vale d1strtbUir um qutnhao de terra a um homem fraco
que Vo~u fazer referência a um trecho do s_eu discurso já
que_ não_- tenha dinheiro para constrUir ã sUa casinh~,
dito. Quero dizer a V. Ex• que no caso da China ... Até já
abrir o seu poço, fazer os prím"elrõs-f?ãbãthos nesta ferra;
O Sr. Hélio Gueiro_S _- Permite V. ElS.• um~ aparte?
_perdi o fio da meada.
comprar os insumos necessáiios, a semente, e fazer a colheita. 0-Governoprccisa ter uma política de desenvolviQ SR. OCTAVIO CARDOSO- Pois não?
O SR.. OCTA V~O CARDÇ)SO -Quem sabe eu prosmento- como o nome do Ministério diz- uma_ polítisigo c V._ Ex~ se lembra e interfere nou~ra passagem?
ca de desenvolvimento agrário efetivamente posta Cm
O Sr. Hélio Gueiros- .Aí é que está a sabedoria do
prática. Entãó, sim, esse homeni-Contemplado·com um
povo chinês.
quiilhão de terra pode acabar permanecendo na terra; do
O SR. HÉLIO GUEIROS -----:-.Quero dizer a V. Ex• _que
contrário, ele será um fUgaz propiiéfá-rrõ-que ·na-pnriíeira
na comparação entre Br.!sil eChina_ela teria Q':leser muiÕ SR. OCfA VIO _CARDOSO _:____ Eu nãó neguei isto.
oportunidade quererá des_vencilhar-se daquele martírio
to muis varytajosa para o Brasil, porque a China tem
de trabalhar com suas próprias mãos; faZendo uma agrimais de um.._milhào de quilómetros quadrados, mas a metade_ desse. territóiiõ é_ completamente inaproveitâdo.
cultura de c_ócoras, uma agricultura de enxada, ele e sua
Sr.
Hélio
Gueiros
_
Eml;lora
fosse
um
dogma,
um
0
_
. ~
· d d · d. ·
mulh.er para receber o minguado resultado de um-a
b ' lh · .
_
_
_pressuposto, a abohçao completa da p~opne a em ~~~~
O.SR. OC!:AVI9 ÇARDOSO_- Sessenta por cento.
po r~ co eLta.
-- . .
~=~,-dual e familiar no campo, eles se retificaram e hoje estlO Sr. Hélio Gueiros- Sessenta por cento inaproveita~os defendemos a R~f?rma Ag:an~ mas defe~~emos
mulam c todo homem do campo tem a sua propriedade_,
do.,. v. -EX~ diz bem, e nós não, temos oito milhões de qui~onJunta':?ente uma poht~ca agrána, nao u?la poltttca _d_e
que pode ser individual ou pode ser da família. Então, é
lómetros .quadrados ainda virgens em grande parte; tetmportaçao quando tcrn:ttn~ o prod~to! Nao UrJ?-a pohtium povo sábio Há um dogma, há um príncípio, Irias ele
mos cento c trintu milhõ~ de habitantes, a China tem
c~ em que se ~~J.stem _!!lti_hoes de dol~res para tmp?rtar
verificou que aquilo não está dando certo e foi fazer da
um bilhão e oíle_nta milhões. E numa !"!-UniãO lá com os
l«:t~e em pó, quando ~ão se colocam recurso~ à disp_omaneira certa. E n_esse ponto, já que V. Ex~ falou tamlídt..'t'CS chine~es. eles disseram- que se consideravam- felíSiçao do produtor ~a~10n~l, porque a prod~çao de leite
bêm sobre a alimentação; a China nPs ensina ouh:a coizanfoS-:
pOrque a populaçã.) das grandCs cidades era de
bem que rcspondcna .tm<:_d~a~amente aos eshmul~quc o
sa:_ -o-homem d~ Pequim se alimenta com o que Pequim
apcilus duzentos milhões de pessoas.
Gov~rno desse, _se ta1s estu:nul_os ~hegassem a tempo.
produz; 0 homem de Xangai"se alimenta com-o-que XanVê V. Ex': a China se considera feliz por ter, nas gran~ao se pode pretender dtstnbutr .terras e querer lev~r
gai produz. Não há possibilidade do homem de Xangai
des cidades, somente 200 milhõc.o; de habitantes c nós, no
mats g_ente para a terra, qu~ndo muitos dela querem satr
cÕmer 0 que se produz em Pequim e nem Pequim comer
Brasil, ficamos atrapalhados para alimentar 130 mil~ões
pela dificuldade de produzir e de v_ender. ~~n~e~, sabe a
0 que se produz em Xangai. Há uma distribuição razoá- a metade do que a China considera uma grande vanque prazo, Sr. Pres1dente? 0:-; _AGFs, as Aqu~stç_ões do
vcl, intdígente, cada um se basta. Então, se lá no Rio
tagem dela nas grandes cidades.. Então, verifica V. Ex•
Governó Federal, a 120, ISO dtas eom_o anunciOU o_GoGrande do Sul pode haver charque, pode haver uva,
que ou o Brasil ataca as causas reaís dessa nossa falência
vemo:
- fi.iCfo beril, o Rio Grande do Sul coma uva, coma charna produç-ão de alimentos com uma reforma agrária ou
E o que nós queríamos afirinar, ·sr. Presidente e nobre
-.q_ue. Mas se na Amazônia nós teinos banana, laranja,
continuaremos nu mesma, não adianta. V. Ex• disse, ainSenãáor Hélio Gueiro_s, que felizmente para a OposíÇão,
mamão, temos um bocado de fruta exótica, como o cu--du agoru;quc é contra a importação, mas que jeito? O
ela não tem parte nesses desencontros que _ocorreram enpuuçu, etc, 0 povO da Arriazõnia vai ter-que se alimentar
que V. Ex~ vã-i fazer? Tem que importar. Quul é a sotução
tre os_ condóminos do Governo e entre os membros do
de comida da sua área. Então, nós temos que aprender
qucY_. Lx~ dará? Tem qUe importar, porque o homem do
Governo na execução de uma política muito metindrosa,
com. a -sabedoria dos outros povos. Está provado que
campo no Brasil não tem terra para trabalhar e ê ele
muito delicada, cm que se costuma dizer, não resolve disSerh a reforma agrária não há desenvolvimento, não há
quem produz. Ele não pdoduzindo, não teremos o que
tribuir terras da União porque as terras da União são inproduç-ão de alimentos. Por que insistir em se barrar, em
comer e o Governo tem q uc nos alimentar. Então, nobre
sufíCientes. Mas não se começa! Se se começasse a distríse aChar pretextos-para impedir a reforma agrária? Ou se
Senador Octávio Cardoso, quero dizer que devCmos a-buir, esgotadas aquelas, se partiri:.~ para as outras. Dizer-_
faz a reforma agrária, nobre Senador Odávio Cardoso,
prender com a liçUo dos povos mais sábios. A China está
se assim: "Não resolve distribuir as terras dos grandes laou, en(ão, vamos ficar eternamente _nessa lamentação,
mostrandõ muíta sabedoria. Foi através de uma reforma
tifúndios, dos latifúndios por extensão." Mas é preciso
tendo muita pena, muito condoído com a situação_dessas
agrária que inclusi\·c contrariou princípios e dogmas da
começar a dividir o latifúndio por extensão. Talvez das
populuçõe:-; flageladas do Nordeste, que não têm o que
própria revoluçUo comunista que ela conseguiu resolver
últimas coisas que se deva pensar em tocar será no laticomer ... Mas elas vão continuar morrendo e nós vamos
o sCu dramático problema.
fúndio por exploraçi:ío, Porque a terra, embora ampla,
continuar fazendo discursos, rorque a reforma agrária,
embora extensa, é aproveitada: trabalhada, se torna proque seriu a solução defiOitivã.: rião vai acontecer, ou
O SR. OCTAVIO CARDOSO- Agradeço muito o
dutiva: essa terra há de sç_r das últimas que se há de toquando muito se coloca a Polícia Federal e as tropas do
aparte de V. Ex'' e, especialmente, agradeço a fórriJula
car._
Exército para acabar com qualquer arreganho, qualque_r
-que V. Ex~ nos oferece, que é a fórmula chinesa. A fórAgora, se substituem palavras, por exemplo, do Esta~
prurido de reação de quem quer que seja.
mula chinesa nãci nos serve, a fórm-ula de supressão da lituto da Terra. O Estatutº-d_a Terra fala em áreas de te~
=--- bcrdade nã_o nos serve, a fórmula de supressão da prosão, como áreas prioritárias para cOmeçar ª--r"eforrrla
- priedad..: não nos serve.
agrária. Então, o que se fez? Falou~se_ em áreas-de confli_O SR. OCTAVIO CARD9SO- V. Ex•, ou pelo meA Chi_mt__çncontráu os sc_us caminhos, segurrdo l:.""Uas
to c se estimulam as pessoas a invadirem as terras, se estinos o Governo de V. Ex', está com a faca e o queijo na
rrópri_us peculiaridades, mas nós haveremos de enc_on- __
mulu o conflito para dizer: "Ali está o conflito, ali deve_
- - mão. Então, se é preciso fazer a Reforma Agrária, O Gotrur os nossos: deniro-das nossas possibilidades.
- vern·o da Nova República é que deverá fazê-la. O que eu
co.meçar a reforma agr"ária.';
queria dizer é que a situação da China é bastante diferenO que é preciso-, Sr. Presidente e_Srs. Senadores, é que
O Sr. Hélio Gueiros - Pennite V. Ex~ um aparrc da nossa,-porque desde a ReVolução Chinesa aboliu-se
se faça uma reforma Segundo os termos da ConstituiÇãO
te, mais uma vez?
o princípio d-a propriedade_ privada, aboliu-se o direito
e da lei, começan-do pclus terra-; da União, as terras des-ode_s_u_çessão sobre outros bens_ que se tornaram do Esta- _
O SR. OCTAVIO CARDOSO- Pois nãO!
cupadas, as terras cm litígio, as grandes extensões, os
----
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A respeito' da supressã~

d<.llibcrdadc, V. Ex• acha pouco o tempo do AI-5?. V. Ex~ _
acha que não houve supreSSãO -dramúticu.'das Iibt-.,.ç!.aQ_es .
individuais e públicas no Brasil? E o que foi que Se fez

nesse tempo'? Ficou-se cassando lideranças políticas. A
desgraça do Brasil, para o regime que se implantou em
1964, era a política. Então, o prOblema ilão erá de ali-

DJ'SCURSO -PRONUNCIADO PELO SR.- MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 28/5/86 E
_QUE. ENTREGUE A REVISÃO Do ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MOACYR DUARTE (PFL-RN. Pronuncia o

Seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Nlio vislumbro descompasso ou incoerência entre os
apartes que me concedeu hoje o nobre Senador_ H_élio
nada disso, m;,~s de subversão. Um_discur~o que O DepuGuéiros e,- há alguns meses. o eminente~enador Alexandre Costa, e o meu pensamento sobre o problema da retado fez, um discurso que um Senador fezP que era a COi- --forma_ agrária, manifestadq da tribuna desta Casa em
sa terrível para o GovernO da Revoluçào.e, em face dis-disCurso que-pronunciei em maio do ano Passado. Tanto
so, se saiu cassando Deputados Senado~es e todo mundo. Houve supressão, Sr. Se:ri_ador OctáVio_ CardoSo, _d~ - ~-o ·upa r! e de hoje quanto o inserido no pronunciamento
do Senador guardum absoluta linha de coerência e tideliliberdade no Brasil c, nesse ponto aí, ainda estamos em- i~
.-J:l:~d-~com os termos Qo meu discurso d!! um ano passado.
gualdade com á Chi~_a.
'•
·
---'- Permifà-me, embora ausente deste plenário o nobre
O SR. OCTAVIO_ CARDOSO_- ~Hq_uve ~upressão
_:Scnad.or Marconde.s Gadelha, discordar de S. Ex~, _e,
p:m:ial das liberdades, __ Não _estamos Q~fcn<!endo esse
--p~tra tanlo, peço-lhe venia, quando afirmou que coube
ponto. Estamos defendendo uma solução braSileira para
ao h_oje -demisSionário Ministro da Reforma Agrária,
um problema que é nos.so. As situações da China e do
-~Nelson Ribeiro, o grande mérito de haver definido o
Bmsil sUo diferentes. _
-- -_ CoiiCCilb de_ reforma agráriã.. E discordo de S. Ex',_ porAceitei o debate cofn V. Ex~ -~bre es~e problema da
que cnt_cndo que o conceito de refo_rma agrária se enconChina, porque acho que é ilustrativo. São aspectos que
tnl definido nu Lei n<:> 4.. 505: de 1964, qUe díspõe sObre o
alguns países podem contribuir para soluções de o_utros
E~·tHtuto da Terra, Estatuto deste que é um do_s melh_ores
paísc...,, Acho, por exemplo, que o controle demográfiC-o,
-em se.liS aSPectos doutri_nárioS e 1m positivos, faltando a~
o controle da natalidade na China, foi eficaz, porque um
penas a real, correta e enérgica aplicabilidade de muitos
pai~ com I bilhão e 80 mflhões ou; Já dizem, lbllhãoe
dO§_SCU::$_ dispositiVO."200 milhões de habitantes como tem a China, se rlào ConDaí por qUe; Sr. Presidente, atrevo~mea discordar das
trulas:-;c a sua natalido.@, seria um país ihcapaz de gerar
]l:.duvras contidas no aparte do preclaro Representante
alimento;; paru toda çssa massa_humana. Mas ta~,1b~m
do Estudo da Paraíba, qii<mdó atribui ao Ministro Nelnesse problema eles estão encon_trundo dificu!dad~s_, porson Ribeí{Q o mérito de haver definido o conceito de re.
que o homem intcriorano,·o·agricultor chinês que· tem
forma ugráríu para o nosso Pais.
um filho sú, quando chegu a hora em que precisa do
Mus, ~r. Prc~idente, .minha presença nesta tribuna tem
bra~L) desse filhu, porque ele tem 45, 50, ..60 anos, esse fícomo principal objetivo trazer ao cOnhecimento do ~e
lhü tem que sair, cuidar Qa -~L!<L ~ida,__Q-1,1. é convocado
nado, o teof dü telex _que o Reitor_ de mi_n_h_a_Universidapar<1 o exército nacional ç eh: fica dc..o:;proV1do desse braço
dc- a Uníve__rsiQude-F:ederal do RiO-Grande doe Norte
e des.sc sustento Então cics cstiio cuidando através de
sociólogos, polÍticos e' psi~ólogoS, enchntr;r- soluç-ÕeS- - - a cUjÓs qu:I&os pertenço, rransinitíu ao Mióistro Re~
m1to Archer, consub:-;tanciado nos seguinte termos:
parJ esses probkm<IS.' o problema do filho único, que acab<.t sendo o fator de dominação da sociedade familiar,
Senador Moacir Torres Duarte
mais importante pura a família que o próprio Estado·. OS
Senado Federal
pais são mais afeitos a obedecer as decisões d..o seu único
Brasí\iajDF
filho do que as declsõçs que vêm de cim-a, do_s"eU goV~f-
-_ Transmito teor telex _ç_nd_ereçado Ministro Ren~~
no, e__todos os problemas que a China está enfrentando e
..io A"'rCher~
·~
·
· '
que servem- de elementos de_ análise, de estudo e de a·prr~
morumcnto dos nossos próprios sistemas de sode:dur.i~.,.
Nomoniento_ em que a irfd~stria_n?-~íonal d~ inforrnátlcJ,~ ~<>e desenvolVe e apiesentii resultados pro~ Mas, Sr. Presldente,j_á que V. Ex~--:IDe adverte, devo
missares~ e auspícíosos--nesSi!-lmportatlle" setor d~
terminar-dizendo que o meu Par1ido é a favor da refõrma
no~sa_?tividude industrial, buscando. incessantel!lenagrária, que o meu Partido deseja uma política de desente maí:br independênéia científica e tecooló_g!Ça, tevolvimento agrícola paril o nosso Pafs, que o meu Partinho a -honra de dirigir~me a Vossência, ~m meu
do entende que a Constituição tem que ser cumpi-ida -enpome e no de toda comunidade .universitária da Uquanto não for refQrmadu, que o meu .Partido entç:ndo;
níve-~sidadc Fedei-ai do Rio-Grande-do N:orte de que
que •r le_i é feita_ para ser cumprida, que õ meiJ. Partido
não tem:q ualqucr re.o:;ponsabilidude nos descnc-ontiOs dos
__ sou dirigente, para levar -ao conh~ci.!Pento do S.ediversos Ministros c órgãos do Governo. qu-en1uanto à
nhor Ministro que o Co_niielho de Ensino Pesquisa e
formulação da reforma agrá_ría, quer quanto a rii.'ãn-U~
-Exleilsão, órgão colegiado superior, aprovou por utenção du ordem c a repressão aõ crim"e: Deseja, eõtreJl!lnimidade moção de aplausO e apoio ao GovernO
tanto, como desejam fodos os b~asileiros, qUe se cncon--:
do -eminente Presidente)osé Sar_ney d~cidi~do ma~_
tre os melhores caminho~ par~ a paz soc.i.al e o_deseri.volnifestur ã Vossência nossa posiçãõ de total soli_cfarievimcnto do Brasil.
c*u.Je QJjanto à política -de reserva de ·mercado para
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. _Muito obriianossa -indústria de Informática. Decor.rê_nç_ia citada
do a V. Ex' (Muito bem!).
m9cão Conselho de Ensino e tód.ã Comunidade uni~-

mentação, o problema não era de consumo, não era

· Versitária ·aestacando~se especialmente nossos pes~
quisadofes -apela alto sentido patriótico VossêJícia.
enviando esfor_ços evitar modificação ou alteração
Lei de Informática", preservando a-ssim nosso desenvolvimento tecnológico. Comunidade universitáría:
e p·esqúisadores unidos e solidários com o Governo
ãphiudem esforço de oferecer máximo desenvolvi~
mento t&nico-científico a tão importante ·setor" indústria nacional. Saudações, Professor Genibaldo
Ba.rros, ReitorjUFRN.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

ATO DO PRESIDENTE No 53, DE 1986

Ô

Presidente do Senado federal, no uso das atribl.{ições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97;in~
ciso IV,.do R~imento l11terno e de con(ormidade com a
çielegaç~o de _cpmpetência que lhe foi outorgada pelo
Ato n~> 2, de 1913, da Comissão Diretora, resolve tornar
sem efeito a autorização para a contratação de Ric3.rdo _
Luiz da Costa OJiveira para o emprego de Datilógrafo,
Classe Especial, Referência NM-21, do Quadro de Pessoal ÇlT, sob o _regime jurídico da Co_ns_clidação das
LeiS do Trabalho e dÓ Fundo de Garantia p"ôi-Tempo de
Sc"rviço, constante ·do Ato desta Presidência nQ 49, de
19&6.Se"nãdo f.'ederal, em 29 de maio de 1986. - Passos
Pôrto, Presidente do S.e:naQ.p Federal - cm exercício.

ATO .DO PRES!DENTE No S4, D-E 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97; in-ciso IV, do Regimento Interno c de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato o~' 2, de 1973~ da Comissão Diretor<~, resolve autorizar a contratação de José Mendonça de Araújo Filho, a~
provado cm_ Cóncurso público, homologado em 26-2-85 e
publicado no DO, Seção I, deJ5-3.:-85, para o emprego
de Datilógralo, ·classe Especial, Re:ferênc_ia___ N_M~ZL do
Quadro -de PesSoal CLT, sob 0 regime ju~Ldico da Consolidação das Leis do.T_rabalho e do Fundo de Gar_a_nti_a
poi--Tctripo"de serviço:
Senado Federal, cm 29 de maio de 1986. - PassoS
Pôrto·, Presidente do Senado Federal- em exercício.

~ATO DÓ -PRESIDENTE N' 55, DE t98Óo_ Pres-idente do Senado_ Federal, no uso das_ atribuiç-ões que lhe conferem os a_rtigos 52, item· 3~, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade com a
delcg<~ção de competência_ que lhe foi outorgada pelo
Ato nQ·2, de 197.1.. da Comissão Diretora, resolve resCindir o contr_at_p__g_~ trabalho do servidor D<UJ_te Fereghetti,
ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo, regiào
pela ConsolidaçãQ das Leis .do Trã.balho e do Fundo de
GarantÍ<l por Tempo de Serviço, -a partir de 19 de junho
de 1986.
Senado Federa_!, em 29 de maio de 1986. -_P.ssos
Pôrto, Segundo-V ice-Presidente, _no .excrcíci.o da P"resi_déncia.
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--SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Passos Pôrto,
2•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinté
RESOLUÇÃO N• 71,

DE

1986

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS
7,900,000.00 (sete milhões e novecentos mil dólares americanos) destinada à liquidação dos compromissos externos já existentes e vencidos em 1984 e 1985.
Art. I• É o Governo do Estado do Pjauí autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 7,900,000.00.(sete milhões e novecentos mil dólares americimos), ou o equivalente em
outras moedas, de principal, jurito a grupo fiianciador a ser indicado, destinada à liquidação dos compromissos externos
já existentes e vencidos em 1984 e 1985.
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 1•, item Il,do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política ecónômico-financeira do GovernO Federal, e, ainda; as disp-osições da Lei Estadual n• 3.970, de 26 de novembro de 1984, autorizadora da operaÇão.
Art. 3•- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de maio de 1986.- Senador Passos I'ôrto, 2•-Vice-Presidente,-no exercício da Presidência.

SUMÁRIO
1 - ATA DA 82•SESSÃO, EM30 DE MAIO DE
1986
-!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República

- Nq 259/86, encaminhando, em aditan:tento ao
Aviso n9 205-SUPAR/86, infonnações prestadas
pelo Ministério das Minas e Energia sobre os quesitos constantes do RequerimentO- nq 18/86.

tência da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar
dissídios oriundos das relações de trabalho entre trab<~lhadores avulsqs e seus tomadores de serviços.
Encaminhando à r_evisào do S.enado autógrafos
dos seguintes projetas:

- Projet,o d~ Lei da Camara n• 7/86 (n' 4.629(84,
na Casa de origem), que institui normas para a propaganda eleitoral -e dá outris proVidência,

Comunicando a aprovação da seguinte matéria:

- ProjetÕde lei da Câmara _nq 8/86 (nq 6.933/85,
"ª-Casa de origem), que dispõe sobre a utilizaçãO- de
imóveis res-i-denciais de_ propriedade da Üi1ião, -das
entidades da Administração Federal 6 das fundações
sob s"u"j)CrviSãCi- miriiSterial, locafizadõs nO Distrito
FederaL

--Projeto de Lei do Senado nq__ 2J2/81 (nq
6.027/~5, naquela Casa), que dispõe sobre a compe·

-_Projeto de Lei da Câmara ri~ 9/86 (n_9 7.6_70('if6,
na Casa de origem), que isenta de contribuição o

1.2.2• ...:....olicioS do Sr. J9-Secretárlo dã Câmara·
dos Deputados

aposentado ___e pensionista do Sistema Nacional de
Previdência e ASsistência Social - SINPAS.
-SUbstitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado n9 74/86 (n9 7.597/86, na
C[lmara dos Deputados), que estabelece normas para
a realizaçãO de eleiçõeS em 1986 e dá outras providências.
1.2.3 -.ComW.icaçàO -da Presidê-ÕCia

Receb!ine~to d~ Men~~gens ~9s 13_2 a 134/86 (n9s
174 a_ _176j_@i na origem)~ Pelas quais o Senhor Presi~ .
dente da República solicita autorização para que_ as
Prefeituras Municipais de Colm"éia-GO e. Monte Ale- gre _de_ Minas-M_G__ possam contratar operações de
créditO~ para os fins que espeCificam-.
1.2.4·- Leitura de projetos
-Projeto- cte-Lei d6 Scn-8.dQ n9_J2.7/8-6, de autoria
do Sr.. Senador Passos Pôrto, que altera disposições
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da Lei n' 6.965, de 9 de dezembro de. 1981, que regula

o exercfcio da profissão de ronoaudiólogo.
- Proi_eto Qe Lei do S~do n\' 128186. de 3:utori~
do Sr. Senador Nêfson Carneír9, q.Üe modifiCa díspo-

sitiVo do Código de Minas, para o fim de dispo_r
sobre o restabelecimento da prioridade ao proprie~
tãrio do solo.
'
1.2.5 - Discursos do Expediente

SENADOR NIVALDO MACHADO - Projeto
que será enviado ao Congresso Nacional pelo Gover~
no, modificando a assistên~ia previdenciâria: rura[

SENADO fi NELSON_CARNEIRO ...,- pecisão to·
mada pelo TtibWJal SuPerlof El'?itor.ãl, em prorrogar
o prazo de recadastramento eleitoral. _ - - SENADOR JOSE L!NS- Problema da irrigação
no Estado do Ccãrá .. Ref0rm3. A&:rária. --- '

SENADOR JORGE KALUME,- Defesa da ex·
tensão de benefícios contido~o-_rio Decreto~lei .n9
2.251/85, aos ex-integrantes _da ~uar!fa ~errit<:?rial
do antigo Território Federal do_ Acre._ Equipara]ã~
dos aposentados por invalidez aos apOsentados pm•tempo de serviço. Aposentadoria do "soldado da
borracha".
SENADOR JOÃO LOBO-'- Editorial publicado
na Imprensa do EstadÔ do Piau(SOb o tíiiilo ..ç_overnador não perde hâbitos anti_gos".
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Semido n9 97/86, que-estãbe~
Ieee no_rmas para a propaganda eleitoral nas eleições
de 1986 e d_ã outras providências. Votação adiada por
falta de quorum,
-Projeto de Lei d:;t_ Câmara n9 69/81 (n9 816/79,
na Casã de origem), que dá nova redação ao art. l fO
da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966=CO.aiio
Nacional de Trânsito, determinapdo: o pagamento,
pelo infrator, de multa de trânsito,de sua respoilsabilidade.- Votação adiada por falta de quorum.

da Lei n<? 6.537, de 19 de junho- de 1978, dispondo
sobre ~o,s Conselhos Federal e Regionais de Econo:.mia. Votação adiada por falta de «JJOrum.

t€mbro de 1966, para dispor sobre indcnização dos
aposentados espontaneamente e que contavam mais
de doze anos de serviço na mesma empresa anteriormente a setembro d_e 1966. Votação adiada por falta
_ ~e quorum.

-Projeto de_ Lei _da Çãmarâ n'~ 104/79 (n9
3.923_}71, na Çasa de origem}, que especifica- cOndições para inscrição e i-egisti'o de emf?arc;:ações. Vo_tação adiada por falt_a de quorum.
-PrOjetO -de Ler -da Câmara n9 196/84 (n'~
__ 2.736/83, na Casa de Orige!nJ, -que dispõe-sobre a
alienação de· imóveis pc::~:tencent~ aos municíPios e
dã outras providências. Votação adbida por falta de
quorum.
- ProjetO de Lei da Câmara n9 _187./ª~ _ (n_'~
4.967/85, na Casa de origem), que fixa Os valores- de
retribuição da categoria funcional de biomÇQkQ e dã
_ outras providências. Votação adiada por falta de quo-

rum.
-Projeto de Resolução_n9 12/86, que autoriza o
Governo do Estado do Cearã a contratar operação
de crédito no valor de Ç_zS 5.405.727,26 (cinco milh_ões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e
sete cruz_ados e vinte e seis ~ntavos)., V:otação adiada
po~ falta de ~~rum.
-ProjetO de Resolução nq, 13/86, que -autoriza o
Governo do Estado do Cearã a realizar operação de
-- emprêstimó externo, no valor de UsS 40,000,000.00
(quarenta milhões de dólªres norte~americanos),__ des~
tinada ao programa de financiamento da dívida ex~
terna_daquele Governo junto ao .Banco do Esta9o do
Ceará S.A. Votação adiada por falta de quorum. ·
-Requerimento n9 92/86, de autoria d.o Sr. Sena~
dor Nelson Carneiro, solicitando, através_ do Ministério da Indústria e do Comércio, à Superintendência
de Seguros_ Privados - SUSEP. acerca da inter~
rupção havida nas atividades de empresas de previ~
dência privada e conseqUentes providências porventura tomadas visando à defesa· dos associados dessas
entidades. Vofação adlaaa póf-faltã.- de quorum.

~Projeto de Leí d~ Senado n9 143/85, que rev!Jga
disposição do Decreto-lei n'? 1.910, de 29 de dezembro de 1981. Votação adiada por falta dequorwn.

~

-Projeto de Lei do Senado n"' 46/85, que introduz
modificações nO Código Penal com vistas a ampliar a
imunidade ~ena1 d_o advogado no exercício de sua
atividade Postulatóiii judicial. Votação adiada por
falta de quorum.

- Projeto de Lei do Senado n9 I,SI J85, que dispõe
edição de decretos secretos, e dá outras provi~
dências. Votação adiada por falta de quorwn.
-- - Projeto de Lei do Senado n9 242/84, que dá
nova redação ao art. 7'~ da Lei n'~ 5.692, de 11 de agos-to de__l971, que fixa aSi.diretrizes_e bases para o enSino
de_l'~ e 29 gra~s. V~tação ad~ada por falta de quorum.
-~obxe_a

~Proje_to~d~ Lei da Câm_ara n9 197 JS4 (n9 953/83,
na Casa de odgero), que institui o Programa Nacional do Milho - PROMILHO e determina outras
providências. Dis~~io sobrestada por falta de quorum,_ p~~a votaç~o do Requerimento n9 93J86. ·

1.3.1 -

D~urso

após a

~rdem

do Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO -Sugestões
do Sr. Apolinário Alves da Silva. do Rio de Janeiro,·
sobre o financiain_ento de construção de habitações .. _
1.3.2- D~ignaçio da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2-ATOS DO PRESIDENTE
N'~s. 17 e-28, de 1986 (Republicações)

3- ATOS DÇJ PRIMEIRO-SECRETÁRIO
N9s. 13-à 15, de 1986

Projeto de Lei da Câmara n<? 71/8! (n9 81/79, na.
Casa de origem), que modifica a r~dação do caput do
art. 79 da Le_iJJ._!_4.3.80, de 21 de agoslo de_I964, que
institUí o Sistema financeiro pàra aquTsiÇão ae casa
própria. Votação adiada por falta de quorum.

- -Requerimento n9109/86, de autoria~dosSrS:. Se~
nadares Alfredo Campos e Carlos Ch.iarelli,_ solici~
tando_ u_rgência para o Projeto de Lei_ da Câm~ra n9
2CJ5f85 (n9 6.331/85;-na Casa de origem), querevoga
o Decreto~lei n9 251, de 28 de fevereiro de J967, e dá
outfaS-providêilcia:s.-Votação adiada por falta de_ quorum.

6- LrDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
.
.
.

- Projeto de Lei da Câriúüa il9 J~S /81 (n<?
3.652(80; Ifã Casa :de origem}, que altera-dispositivo

_ -~Projeto de LeLdo Senado n"' 4J84, que introduz
alterações i:to art. 17 da Lei n'? 5.107, de 13 d_e se::

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENtEs·· .

4-ATAS DE COMISSOES

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

Jorge Kalume- Altevir Leal- MãríO Mai~- _Raimundo Parente- Gaivão Modesto-- Hélio GUeirosAlexandre Costa - Alberto Silva- João Lobó- José
Lins- Moacyr Duarte-- Martins Filho- Humberto
Lucena- Marcondes Gadelha- Rubens Cosla- Cid
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palm<:ira
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Ndson Carneiro
-Alfredo Campos- Affonsõ Camãrgo- Enêas Faiia
- ~noir Vargas- -Carlos Chiar_ellj- Pedro ~imonOctavio Cardoso.

A: lista de_

presença acusa o comparecimento de 28 Srs. Sebadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a,sess~o.
Sob __a proteção de Deus, iniciamos nOssOs tr,abalhos.
O Sr. !9-Secretár(o procederá à leitura do Ex~ediente,

E lido

o seguinte

i'~

~m
-

AVISO DO MINISTRO CHEFJ;:. DO GABINETE
CIVIL DA PRESID!lliCIA_DA REPÚBLICA
J"4'9 259/86, de 28 do corrente, encaminhando, em aditamento ao Aviso n9 205-SUPAR/86, informações prestadas pelo MinistériO das Minas e Energia sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 18, de 1986, de autoria do Senador Jorge Kalume, formulado com o objetivo de instruir o exame dõ Pi"ojetõ-de Lei do Senado n9
202, de 1985.
(À Comissão de ConslituiÇão e·'JtJstiça.)

OFiciO

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

N"' 163/86, de 30 do corrente, comunicando a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n9
212, de 1981 (n9 6.027(85, naquela Casa), de autoria do
Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a _competência
da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar dissídios
oriundos das relações de trab_~lho ~ntre trabalhad_ores
avulsos e seus tomadores de serviços. (Projeto enviado à sanção ein 30 de inaio de 19_86.)

OF1CIOS
Do Sr. 1•-Secr.l'tário da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 7, de 1986
(n"' 4.629/84, da Casa de origem)
Institui normas para a propaganda eleitoral e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta;
Art. {9 A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, para as eleições de 15 de n_oyem_bro__de 1986,
restringir-se-á, uiiiCainente, ao horáiio gr-atuitõ_ disciplinado pela Justiça Eleitoral, obedecidas_aS següiiites nor-

_

I - todas as emissoras do País reservarão, nos 60 (sessenta) dius anteriores à antevéspera das eleições, 2 (duas)
horas diárias pata a propãgailda, sendo uma hora à noi~
te, entre 20 (vinte) e 22 (Víilte e duas)__ horas;
II- lt Justiça Eleitoral distribuirá os hoi'ártos reservádos entre os partidos com representação no CongressSo
Nacional que tenham candidatos a cargos majoritários,
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dos-SrS:" Passos Pôrto, Martins Filho e Mário Maia

proporcionais: ou a ambos, registrados na circunscríç.ão,
·observando o~ seguinte critério:
a) 1/3 (um terço) ~erá distribuído igualmente entre
--todos os partidos, observando-se o limite máximo de 5
"
(cinco) mf~utos par·a cada ·um; - b) l/3 (um terço) será distribuído na proporção do
número de representantes de cada partido no Congresso
Nacional;
c) 1/3 (um terço) será distribuído na proporção da
média obtid_a pela soma do número de Deputados de
cada partido na Assembléia Legislativa e a sua representação estádual no Congresso Nacional;
-'--""'d) quando houver sobra de tempo na aplicação do
critêriõ- da alínea a deste artigo, essà será dividida por 2
_-=(dois)_e acrescida ao tempo previsto nas alíneas b e c;
e) no Distrito- F"ederal, o horário será distribuído
O-bservando-se o seguinte critério:
I.......: I/3 (um terço) igualmente entre todos os partí---dos, observando-se o limite máximo de 5 (cinco) m_iiiUtõs
para cada um;
__
_
" 2~-=ij3_(dois te_rÇqs)
propOrção dO núm-er"o~ct"e-~
-~pjesentant~ -de c<.~da partido no Cong[esso Nacional;
HI....:.... cada partido utilizará, no mínimo, a metade de
seu tempo para ·a propaganda de candidatos à Assemble·ia Naciona_l Constituinte;
IV- compete ãos partidos, p·or meio de comissão especialmente designada para esse fim, distribuir, entre os
candidaLos registrados, os horários que lhes couberem;
V -des-de que haja coi1cordáncia 6ntre todoS os Paitídos interessados, em cada parte do horário gratuito poderá ser adotado critério de distribuição diferente do fiXãdo pela Justiça Eleitoral, à qual caberá homologar;
VI - as emissoras de rádio e televisão ficam obrígaaas a -divurgar gratuitamente comunicados ou instruções
da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 (quinze) minutos diârios, consecutjvos ou não, nos 30 (trinta) dias anteriores ao pleito;
VIl- fora dos horários a ques_e refere este artigo, fica
apenas permitida a transmissão de comícios, de debates,
c~ni1 garantia de eq-Gidade entre candidatos a cargos majoritários- e, entre partidOs, nas eleições proporcionais;
VIII- dos horãrios gratuitos de propaganda eleitoral, nas rádios e televisões, somente participarão os partidos polític~_s ou colígações partidárias que te_nham can-didatos às eleições majoritárias ou às proporcionais, divendo ter preenchido, para estas últimas, pelo menos, a
metade das cadeiras em disputa.
- ~- ArC1oi- na-p-rc>paganda eleitoral graluita participa---rão apenas candidatos registrados e representantes de
partidos cujos nomes -sejam comun"icados _às_ emissoras
pelas comissões a que alude o inciso IV do art. {9 des_ta
lei.
Parágrafo único. Não depende de censura prévia a
propaganda partidária ou eleitoral feüa através do rádío
ou da televisão, respondendo cada um pelos exc-e-ssos c-ometidos, _com a apuração da responsabilidade solidáría
-do respe_c_tivo pai-tido.
Art. 39 A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, restringir-se-á única e exclusivamente ao horário
gratui~o previsto nesta _lei t: disciplinado pela Justiça
Eleitoral, com expressa proibição de qualquer propagan- ~a paga.
Art. 49 A partir de 120 (cento e vlnte) dias antes das
eleições, as emissoras de rádio e de televisão deverão estabelecer a sua programação, inclusive noticiário, de
modo a não favorecer candidato ou partido.
__ P?rágrafÕ-(lriico. _ O desfespeito às normas deste artigo acarretará a suspensão por até lO (dez) dias da emi_ssora infringente, a ser determinada pela Justiça Eleitoral
mediante denúncia de partido político ou do Ministério
Público.
Art. 3~--- Nos 21 (vinte e um) dias anterioreS ao pleito,
"fica proibida a divulgação, por qualquer forma, de resul_tados de prévias, pesquisas ou testes pré-eleitorais.

na

EXPEDIENTE

mK

-

Sessão Legislativa Ordinária, da

Pre~idência

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Sessão,

Sâbado 31

Parãgrãfo útliCo. Ã.s entidades ou empresas que realizarem _prévias, pesquisas ou tesfes pré-eleitorais, no
prazo perrr:iiiidõ neste artigo, ficilm Obrigadas a colocar à
disposição de todos os partidos, com candidatos registrados para o pleito, os resultados obtidos, bem como informações sobre os métodos utilizados e as fontes financiadoras. dos respectivos trabalhos.
Art. 69 A fim de assegurar plena cobertura territo"
ria! da propagan"da eleitoral gratuita pelas emissoras de
televisão, as transmíssões, nas diversas circunscriçõeseleitorais, não poderão ser realizadas através de satélites
de comunicação.
Art. 77 O Poder Exccuttvo, a seu critério, editara
normas regulamentando o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e de televisão, pelos
espaços de_di_cados_ a_o_ horário da propaganda eleitoral
gratuita, que sàão conúibilizados como despesa operacional.
Art. gç Em bens particulares, é livre a fixação de
propag(mda eleitoral pelo detentor de sua posse.
Art. 9Q Esta lei entra ~m vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
-LEGISLAÇÃO CITADA

-CÓDIGO ELEITORAL
(LEI N• 4:737, DE 15 DE JULHO DE 1965)
Institui o Código Eleitoral

PARTE TERCEIRA
Do Alistamento
~

TITULO I

Da Qualificação e Inscrição

CAPITULO IlJ
Dos. Preparadores
Art. 62. Os Tribunais ReÍionais Eleitor~i~ -nomearão preparadores para auxiliar o alistamento:
J- para as se_9es das zonas eleitorais que estc;jam Vagas;
II -:-para as sedes das comarcas, termos e municípios
que não forem sede de zona eleitoral;
III- para as sedes dos distritos judiciários ou munici"
pais;
IV- para os povoados distantes mais de 12 (doze)
quilómetros da sede da zona eleitoral ou de difícil acesso,
onde resida Urt:J. mínimo de 100 (cem) pessoas em condições de se inscreverem como eleitores.
§ {9 Os preparadores serão nomeados por indicação
do juiz eleitoral, mesmo que a nomeação hajA. sido requerida por partido_ político.
=--§ 2Q O juiz eleitorUI deverá fndicar, de preferência,
autoridadesjudicíãiías locais que gozem, pelo menos, da
gara_ntia de estabiHdade, mesmo por tempo determinaQo~ e na sua falta~ pessoa idônea, entre as de melhor reputação e independência na localidade.
§ 39 Não poderã-o servir cõmó preparadores:
I - os juízes de paz ou distritais ou ainda a autoridade
judíCíária d_e ~tado;
II -os membros de diretório de partido político e os
candidatos a cargos eletivos, bem como os seus cônjuges
e parentes consangüíneos e afins, até o 29 grau, inclusive;
I I I - as autoridades policiais e os funcionários livremente demissíveis; --IV- os membros ele:tivos do Executivo e do Legislativo e os respectivos substitutos ou suplentes.
§ 49 O nome indicado pelo juiz eleitoral para preparador deverá ser_ previamente divulgado através de edital
afix<,!.dO no cartório eleitoral, podendo qUalqUer c3rididato ou partido, no prazo de 3 (três) dias, impugnar a indicação.

DI~RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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Parágrafo úriíco. o- sefvidor n_ão perderá o direito à
lltilização no caso de Hcença especial, licença para tratamento de saúde, eventual afastamento do Distrito Federal em decorrência de atribuições do respectivo" Cargo ou
eriipfego, ou, nO itlteresse-da Administração, para participar de curso oU treinamento pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.

§ 51' Se o juiz mãriliver ·o nome ind,icado, a inipugnaçào deverã ser remetida ao Tribuna) .Regional, que a
apreciará antes de decidir sobre a ~omFção:~~~
~·
·~. ~
::-~...:::_· f ._._~ .. ~ ~· --:··--:-·. •••

---4

••

••• --·

---

.,. •••

·················---~·-·-r-~·~··-.rÃ Cm1~is~'!. de Constituição e '{ustf_ça.)

Art. 6~> ~Fica vedado às entidades mencionadas no
art. I~" desta lei.
I - aicar com despesas domésticas decorrentes de utí~
lização de imóvel residencial, tais como gastos com gêneros alimentícios, bebidas material de limpeza, salá~ios de
empregados domésticos, serviços de lavanderia.- consu;..'
mo de gás, tarifa telefóniCa, segurança, _vigilância e outros análogos; e
II-locar imóveis residenciais, no Distrito Federal,
para utilização pelos seus servidores, bem como prorrogar ou renovar contrato de locação em vigor, ressalvadas
as situações já constituídas.
Art. 71' A administração dos imóveiS de que trata
es"t'a lei poderá ser transferida, mediante convênio, independentemente de licitação, a órgãos· ou entidades públicos.
. Art. 8(1 Ficam as entidades mencionadas no art~ 1"'
desta lei autorizadas a rever, inclusive rescindindo-os, os
tCrniOs de ocupaÇão- existentes, de acordo com as suas
normas.
Art. 91' O disposto nesta lei não se aplica aos imóveis
administrados pelos ministérios militares e pelo EstadoMflior das Forças Armadas, os quais continuarão a ser
_regidos por normas próprias.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro de 90 (noventa) dias, dispondo sobre a utllização
dos imóveis residenciais referidos no art. 11', sua classificação, fixação dos valores das taxas e prazos de devolução, bem como sobre outras normas pertiriilita.
Art. 11. Fica ass~urado ao ~~rvido;-público da
União, do Distrito Federal e das entidades da Administração lndireta, inclusive fundações institUídas por lei,
ocupantes de imóvel funcional na data de publicação
desta lei, localizado no Distrito Federal, o direito de
adquiri-lo, desde que atendidos os seguintes requisitos:
I - que o imóvel seja de propriedade da União, do
FUndo Rotativo Habitacional de Brasília- FRHB, do
Dfstrito Federal ou de entidade da Admil1-"iStraçao lndireta, inclusive Fundaçãõ Instituída por lei, e destinado a
residência funcional;

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 8, de 1986
(N'i' 6.933/85, na Casa de Origem)

De iniciatiVa do Senhor Presidente da_ Rep~blica __
Dispõe sobre a utilizaçlo- de imóveis residenciais
de prOpriedade da Uniio, das entidades da Administração Federal e das fundações sob supervisão minis-

terial, localizados no Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:

Art. l'i' A utilização de imóveis residenciais localizados no Distrito Federal, de propriedade da União, -desuas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações sob supervísão"-müüStefla!, bem
como dos incorporados ou vinculados fi.O Fundo Ro_ta_t_ivo Habitacional de1frasília - FRH B. fica regida pefo
disposto nesta lei.
§ 19 A utHiza.çào dos imóveis referidos neste_ arug-o_
dar-se-á mediante Permissão de Uso, nas condiÇões Tixi- -das em regulamento.
_____
___
_
§ 2~> O Termo de Permissão de U_so será específico
para cada tipo de imóvel a ser utilizado.
Art. _21' Os imóveis de q tie trata esta lei, à e~~:ceção
dos de propriedade da União, serão utilizados por servidores das entidades proprietárias ou por serVidores por
elas indicados, de acordo com as prioridades que forem
fixadas em razão de suas disponibilidades.
Parágrafo único. Os imóveis -de' proprieDade da
União incorporados ou yii:Jculados ~o Fundo Rotativo
Habitacional de Brasília- FRHB-serão utilizados, COnforme as prioridades que forem estabelecidas, pelos servidores dã. Administração Federal Diret:i, pelos que forem por esta requisitãdos ou designados para o desempenho de cargo em comissão ou função de confiança e, nos
limites daS resp-ectivas cotas, pelos servidores de órgãos
ou entidades integ_ra~tes do FRHS.
Art. 3~> Fica vedada a utilização dos imóveis de-_que
trata o art. l~> d_esta lei por servidor, seu cônjUgeoii'companheira amparada por lei; que seja oU tenha sido, nos 2
(dois) anos imediata_mente anteriores p !avr-aCura dorespectivo termo, proprietário, usufrutuário, titUlar do direito real de uso, promitente-comprador, cessionário-ou
promitente-cessi_o_oário de iJ:nóvel re$idencial,. em condições de uso, no DistritO Federal.
·
Parágrafo único: As disposições deste artigo não se
aplicam a Ministro de Estado, ao Consultor-Geral da
República, ao Procurador-Geral da Jtepública, a Ministro de Tríbunal, e aos ocupantes de cargos em coinissão
ou função de confiança: de nível igual ou superior a 4
(quatro).
_
.
-·
_
Art. 49 A utilização dos imóveis i"esídenciais.imPóttará no pagamento mensal, pelo servidor, -seinpre que
possível mediant_e consignação em folhã., dos segUintes
_5:_1]~~-··-~----·
.
I - taxa de utilização;
II - taxa de conservação, resultante do rateio de despesas de administração e-'conservaçãó, consumo de âgua
e de energia elétrica, seguro contra incêncio e ·outro~ de- ·
correntes de uso comum. '
Art. 5'? Cessa o direito de utiliZação nOs seguintes
casos:
I - exoneração, demissão ou diSi:)Cnsa;
II-licença ou suspensão do contrato de trabalho
para tratar de interesses particulares;
III- remoção, transferência ou moVlffiC~~Ção_-para
outra unidade da Fccferação;
IV- faleciminto;
V- tornar-se o servidor, seu cônjUge ou companheira
amparada por lei, proprietário, usufrutuário, tittil.ir de
direitos reais de uso, promitente-comprador, cessioriário
ou promitente-cessionáriO c;le imóvel residencial em condições de utilizªção no Distrito Fe4eral;
-·
VI- descumprimento das condiç;3es de ufilizai;ào eStabelecidas no Termo de Permissão' de Uso.

0
:..
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MENSAGEM N• 611, DE 1985
__ Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
- a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro Extraordinário para Assuntos de Admi~
nistração, o anexo projeto de lei que ..dispõe sobre a utilização de imóveis residenciais de propriedade da União,
das entidades_ da Administração Federal e das Fundações sob_ s.uPervisão ministerial, localizados no Distrito Federal".
Brasí!ia 25 d~ novembro de 1985.--:- José Samey.
7
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 202, DE 5 DE NO·
VEMBRO DE 1985, DO SENHOR MINISTRO
EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS DE
ADMINISTRAÇÃO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência, acompanhado de projeto de mensagem, o anexo anteprojeto de lei, dispondo sobre a utilização, por ser.:idores públicos, dos imQveis residenciais
de propriedade da União e de suas Autarquias, de Empresas Pt:iblicas, de Sociedades de Economia Mista e de
Fundações sob supervisão ministerial, bem como claque~
les incorporados ou vinculados ao Fundo Rotativo Ha~
bitacional de Brasília (FRHB), localizados no Distrito
Federal.
2.- A __ elaboração do anteprojeto aludido prende~se ao
fato de a_legislação em vigor sobre o as:;.unto, consubs~
tanciada no Decreto n' 85.633, de 8 de janeiro de 1981,
com as alterações posteriores, estar a merecer uma am~
pia visão, de modo a torná-la mais aperfeiçoada, racio~
nal e justa.
3. Com o fito de evitar casuísmos futuros e ai'bítrio
na utiJ!zaçãó, optou-se por regular -a matéria atravês de
Tei, diploma legal cujas normas têm maior permanência e
são de_m_ai_s difícil modificação.
4. A distribuição dos imóveis residenciais tanto s'erá
permitida a todos os servidores das entidades proprietárias como as particulares e servidores de outras entidades quC forem -desigÕados Ou reqU!sífãdõSparaO desempenho de cargo eni comissão ou função de confiança, de
acordo com as prioridades e disponibilidades das entidades mencionadas.
5. Por _razões óbvias veda-se a distribuição de imóvel
residencial, com algumas exceçõesjustificáveis, ao servidor, quando ele.. seu cônjuge, ou ainda seu companheiro -- amparado por lei, seja ou tenha !;ido, nos-dois anos an~e
I I - que o servidor resida no itllóvel há pelo menos 5
riores, proprietário, promitente comprador, cessionáô.o
(cinco) anos consecutivos;
ou promitcnte-cessionário de imóvel residencial no Dis- III- que o servidor ou seu cônjuge não sejã-oífnãõ
trito
Federal, independentemente de cogitação do modo
tenha sido, nos dois anos imediatamente anteriores à
como ele foi adquirido.
data da vigência desta lei, proprietário, promitente6. O anteprojeto proíbe a locação de imóvel residencomprador, cessionárío ou promitcntC:.cessionátio de
cial pra distribuição a servidor público, bem como a re. imóvel residencial no Distrito Federal.
novação dos contratos dclocaçãoem vigor, providências
S l~" As coildições, preço e prazo de alienação serão
que põdem importar, inclusive, na redução das despesas
estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
de custeio das entidades da Administração FederaL
§ 2~> Não serão objeto de alienaÇão os ~~óveiS admi7. Finalmente, visando a descentralização e uma menistrados pelos ministéri:os mnitares, pelo Estado~Maior _ lhc;-tr prestação de serviços, ê: facultada a transferência da
- das Forças Armadas, pela Presidência da República, os
administração dos imóveis referidos no item 1, a órgãos
localizados nos Setores de Habitações Individuais, de
ou entidades públicas ou privadas.
CháCaras e de Mansões, e os ocupados pelos membros
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excedo Poder Legislativo e dos Tribunais Superiores c pelos
lência, os meus protestos de elevado respeito. - Alufzlo
servidores que não sejam ocupantes de ca_rgos ou empreAlves, Ministro Extraordinãrio para Assuntos de Admigos permanentes.
nistração.
~ § 31' O produto da alienação de imóveis de proprie~
LEGISLAÇÃO CITADA
dade da União e do Fundo-Rotativo Habitacional de
BraSília - FRH B será destinado ao Fundo Rotativo
DECRETO-LEI N• 1.390,
Habitacional de Brasília para ser aplicado na política haDE 29 DE JANEIRO OE 1975
bitacional em nível nacional-dos servidores públicos da
Dispõe sobre o Fundo Rotativo Habitacional de
UniãCi
Brasília, a Taxa de ocupação, a alienação e ocupação
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a redUde imóveis residenciais da Administração Federal oo
zir o prazo estipulado no inciso II do artigo anterior, de
Distrito Federal e dá outras providências.
~acordo com a conveniência e o interesse da Administração.
À~·~: 3~·
ó"rSà~~: ·e-~tid;d~ -~~- ·r~~ci~i·ci.· d~· q~~
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-uata este _decreto-lei somente tomarão em arrendamento
cação.
.
·ou locação imóveis de terceiros, para ocupação por seus
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o ~creta-lei n~> 76, de 21 de novembro de
funcionários ou empregados, quando for impo"sstvel
19"66; eos·-arts. 3~> c 7' do Decreto-lei n~> 1.390. de29 deja_construí-los ou adquiri-los.
neirO-de 1975.
·-· ....... ..............
-- ..........
·;
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Art. 79 Os órgãoS âU cnfidàâéSC!a Administração
Federal e as fundações referidos no art. 19, me,Sm-o-qucnão participem do FR.HB, fiCam _obrigados a submeter à
apreciaç1io de um órgão único";--designado pel_o Poder
Executivo, os critérios e valores que estabelecerem para
fins de alienação ou oçupaçào de imóveis, tendO em vista:
I - quanto à alienação- possibilitar a fixação, no
Distrito Federal, dos funcionários ou empregados necessários, sem pcmitir qualquer forma de especulação ímobiliáríií;- -··
'--II -'quanto à ocup:.1çào - assegurar mor~dia aos
funcionários ou emptegaaos designados para prestar serviço no DistritO- Federal, considerando sua representação_(uncíonal.
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a.a. (três por cento ao ano) para benfeitorias e 7% a:.a.
·(sete por cento ao ano) para terreno ou fração ideal de
terreno, sobre o valor atualizudo do imóvel, pagas em
duodécimos.
§ 29 Nas ocupações por pessoas ftsicãs ·ou juifaicas,
sem vínculo com o Serviço Público Federal, adotar-se-á
a taxa de oçupução de 10% a.a. (dei! por cento ao ano)
sobre o valor atualizado do imóvel, paga em duodédm_o~.

-- §31' Arém d~ taxa de ocupação, serâ de inteira res- _
pofl_Sabilidade d~ ocupante, o pag~en_t'? de quaiSquer
Outros tributos ex.istent_es Ou instituídos pelo Poder
Público.
Art. 6"' Com o valor da taxa d~ o_cupa<;ão serão
--- cobradas, em. rateio, as cotas de administração, constituíd<:J.s_ pelas des-p_esas de conservação. pessoal, material,
DECRETO-LEI N• 76
energia elétr-ica e Seguros contra incêndio que incidirem
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
sobre cada uma das unidades residenciais, cota esta fixada pelo druPo de Trabalho de Brasília, tritÜest.ralrnente,
D~spõe sobre a ocupação e uso de imóveis residenem função das despesas efetuadas.
ci~s constrtúdos, adquiridos ou arrendados pela
Umão, em Brasília, e dá outras providências.
Art. 71' A Uniã~ Federal não complementará qualquer pagamento de taxa de _ocupação,_ cota de adminisO 'Presidente da República, usando da atribuição que
tração ou outras de unidades r~id':nciais que_não telhe conJere o parágrafo único -do art. 31, do Ato Institu~
nham sido adquiridas e que estejam sob administraç_ãQ
cional n" 2, de 27 de outu_bra de 1965, decreta.:
do Grupo de Trabalho de Brasi]ia em regime de contrato
Art. 1<:> Fica o Grupo de Trabalho, criado pelo Deou arrendamento com terceiros.
creto n<:> 43.285, de 2.5 de_ feVereiro de 1958 (Grupo de
Art. 8"' As publicações, pelo Grupo de Trabãlho de
Trabalho de Brasília), incumbido da administrª_ção dos
Brasília, das tabelas referentes às taxas de_ ocupação, coimóveis residC:nciais CorisU'ITfdos, adquiridos ou arrendat.;,ts de adminiStração, taxas ou tributos do Poder Públidos pela União, cri1 Brasília, na fonna do convênio que
ço, obrigam_ os ocupantes ao pagamento dos novos valofor estabelecido com o Serviço-do P,.atr_imônio da, União, ___ _
res, independentemente de tavratura de qu~lquer instriJArt. 29 Para efeito de utilização dos imóveis de que
mento ou termo e no local designado pelo refi!i"ido Grutrata o art. !~>,fica o Grupo de Trabalho de Brasília autopo.
.
rizado a elaborar contrato denominado Termo, de OcuArt. 99 A unidade residencial S!!rá considerada de:~.
pação, assinado pelo ocUpante a que se destinar a resiocupação contínua nos casos de ausência do morador
dência e pelo referido Grupo de Trabalho.
para:
§ )'i' O contrato denominado Termo de Qcupação
a) tratamento de saúde, !ie-Cnça-prémio, cursos de esserá submetido pelo Grr.ipo de Trabalho de Bras_ilia à
- pccializ<Jçào no País e no exterior, exercício de mandato
aprovação da Procuradoria, Geral da _República.
__legislativo ou de comissão de interess_e do_ Qoverno da__
§ 29 No caso de órgãos federais; autárquicOs, Socie· União, requisição para outro órgão da Administração
dades de Economia Mh>ta, Fundações, Prefeitura do
Pública Federal, Estadual ou Municipal, licença de gesDistrito Federal e de representação estadual, obrigados
tante c férias, desde que autorizadas n1,1 forma d_a lei;
a providenciar residências para seus servidores, os Terb) nos ciisos de· OCupação por pessOas sem vínculo
mos de Ocupação poderão se_r lavrados dirctam~nte com
--com o St;rviço Público e por entidades de__ di;cito privaos referidos órgãos, os quais ficài"ão· sUjeitos aos pagado, a ausência do morador somente será permitida pelo
mentos das taxas e cotas_ que figurarem no aludido Terprazo máximo de 90 (noventa) dias.
mo, bem como às demais ob_r_igações çontratu;lis. Art. 10.--- o· Termo de Ocupação será rescindidQ:
Art. 3<? O Grupo de trabalho de Brasília, de acordo
â) quillldo Ocorrcr-iilfraçã.o daS cfáusulas pactuadas e
com a conveniênciu da Admi_njstraçào, poderá regularinos casos de t:mpréstimo ou transferência da ocupação,
zar as ocupações de residênciaS da União, ôesde que nã6
ou residir no imóvel pessoa diversa da mencionada no
tenham sido invadidas e quando se tratar de servidor
Termo ou Seus fUnliliare.s;
público federal ou de enti.dades mcncíonadas n.o § 2Y do
art. 2"' e 09 art. 12, do presente decreto-lt;i.
__ b) qu_a_ndo _a tã"Xa _de ocupaçãO e os demais ença_rgos
que constituem a cota de administração ou tributos, nãQ_§ li' Para regularização das ocupações de que trata
este artigo será organizado processo pelo Grupo de traforcm pagos nos prazos estipulados;
balho de Brasília, do qual constará a _indenização devida
c) quando o mor::tdor perder o vínculo com os órgãos
ao Governo pela ocupação do imóvel, anterior ao Termo
da Administração centralizada, descentralizada e auxjde Ocupação.
liar- do Servi_ço Pú,blico Federal; hem comO_ Com os ór§ 2"' No caso do não atendimento do pagamento das
gãos dos Poderes Legislativo e JudiciáriO, em Brasília, e
indenizações, ficará o OCupante sujeito à- desocupação
com os quelntegrama estrutura administrativa da Preimediata do imóvel e às penalidades legais.
feitura do Distrito F~deral;
Art. 4"' Fica prorrogado_ para até 31 de março de
d) quando o morador perder o vínculo de emprego,
1967, o pi'aio para venda das ui1idades resld(mcíals- de
no caso_de ocupação pactuada em nome de entidade de_
que trata o art. 65 da Lei n9 4.380, de 21 de agosto de
direito prj_vado que a tenha destinado a seu empregado.
1964 e o Decreto n!_56.793, de 27 de agosto de 1965, p·ara
Art. li. O servidor que deixar de ter exercicio efetJ:.
aqueles que não possuíam sua ocupação devidamente revo em Brasflia; o ocup;mte, possuidor de mandato, o
gularizada, bem como para os que, por motivos de orqual tenha expirado ou sido interrompido por qualquer
dem administrativa, não puderam se valer do prazo antemotivo legal_ ou, ainda, o empregadodesvinculado doserrior de opção.
viço de entidade privada, sendo titulares de Termos de
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido neste
Oc1,1pação, t~_rão _30 (trint;:1) dias para devolução do imóartigo, ficam todos os imóveis que não· fOram ãliCnados,
vel_._~alvo n_gs__ çasos de aposentadoria, reforma ou transM
sujeitos à lavratura de nOvos TermoS de Ocupação e à
- ferência para fora da Capital Federal, quando, então, o
atualização das taxas de ocupação e administração, de
prazo será de 60 (sessenta) dias, contados da data em que
acordo com as tabelas publicadas pelo Grupo de Trabaocorrerem as cohdições previstas rieste- artigo.
lho de Brasília.
-- § 11' O Grupo de Trabalho de Brasília se reintegr-arâ
Art. 5"' Os oéupantcs dos_ imóveis residenciais da
na posse dos imóveis residenciais da União nos casos de
União ou a ela arrendados, em Brasília, ficarão sujeitos
rescisão admiilistrativà dos Termos de OcupaçãO e ·nâ.ao pagamento da taxa de o_cupaçào, ·cujas tabelas serão
queles em que forem -excedidos os prazos previstos neste
organizadas e publicadas, trienalmente, pelo Grupo de
artigo.
Trabalho de Brasília, com base no valor- atua!izado do
§ 2"' No caso de rescisão- administrativa será feita
imóvel.
pelo Grupo de Trabalho de Brasília notificação ao inte§ )9 O valor da taxa de ocupação para os funcioressaçlo na Qual se marcará o prazo para restituição do
nârios ·públicos federais e para os órgãOs Inencioriados
imóvel, sem que a União Federal fique_obrigada a pagar
no§ 29 do art 29 e no art. 12 deste decreto-lei, serã de 3%
ao morador indenização de qualquer espécie.
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Art. 12. As "unldi:l.dcii resldenciais_da União; íilvadidas, em Brasília,_ serão reintegradas, mediante ação administrativa do Grupo de Tmbalho de Brasília e sujeito
o invasor, às penalidades lcgt~is pelos danos causados ao
imóvel.
Art. 13. Ficam mantidos o.s contratos ou convênios
sobre arrendamento de imóveis residenciais~ realizados
·entre o Góverno da União e os órgãos da administração
indireta, em Brasília, celebrados de conformidade com
os De~;;retos n~"s 44.767, de 30 de outubro de 1956; 47.370,
de 4 de dezembro de 1959; 1.455; de 15 de- novembro de
1962 e 54.371, de 2 de outubro de 1964.
Art. 14. Os imóvt;is residenciais construídos ou adQuiridos pelOdrUpO de Trabalho de Brasflia, no Distrito
Federal, poderão ser alienados, pelo citado órgão, aos
seus legítimos ocupantes, na forma estabelçeida pelo Decreto n"' 56.793, de_27 de agosto de 1965.
§ 19 O produto da venda serâ incorporado, integralmente, c~mo' parte da União, no_Eundo Rotativo _instituído peJo *5" d.o art. 65 da Lei n~'4.380, de 21 de agosto
de 1%4.
_
§ 29 O Grupo de Trabalho de Brasília submeterá à
Presidência da Repúbtka, dentro de 60 (sessenta) dias, a
relação dos imó~is que devam ser alienados, considerando os aspectos do processo da mudança da CapitaL
Art. 15. O disposto neste decretoMlei se aplicarâ aos
órgãos dos Três Poderes da União e da administração indireta, ·responsáveis, no que lhes couber, pela sua fiel
execução, os quais comunicarão ao Grupo de Trabalho
de Brusília as alteraçõ~., ocorridas com o seu pessoal d_esde que tenham residência_s ocupadas sob regime estabelecido neste decreto-lei.
Art. 16. O disposto no presente decreto-lei se aplicará também, em Br<1sília, aos contratos celebrados entte o
Banco Nacional de Desenvofldmento Económico e pessoas tisicas ou jurídicas, para uso de imóveis cabendo ao
Grupo de Trabalho de Brasília a obrigação do cumprimento das normas estatu(das neste decreto-lei, a requerimento da entidade proprietária.
Art. 17. As ocupações de imóveis resLdenciais no
Distrito Federal de que trata este decreto-lei, não estão
sujcitus à Lei do Inquilinato regendo-se exclusivamente
por esre decreto-lei c, nos casos omissos, subsídiariamente, no que couber, pelas disposições do Decreto-lei n9
9.760, de 5 de s.etcmbro de 1946.
Art. 18. Fka o Grupo de Trabalho de Brasília,
com o encarregado da distribuição das unidades residenciais sob sua administraçüo, na Capital da República,
obrigado ·a apresentar à P(esidênda da República, dentro
de 90 (noventa) dias, projeto regulamentando o presente
dt..""rcto-lei.
Art. 19. Nas aiiCQU(;ões de imóveis decorrent_es 9o
disposto neste decrclo-l_e_i será s~mprc aplicado o princfpio da corrcção monet;lxia, de que trata o Decreto-lei n"'
19, de 30 de a,gost()_ d..: 1956.
Art. 20.- Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação,revog;a-d_a~ as d~sposições em contrário.
Brusília, 21_ de novembro de 1966; 1459 da Indepen~
dCnda c 7811 du R~pública.

r.. .is Comissiies-de Sen•iço Público CM!, do Distrito Federal e de Finanças.)
~ ~~

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 9, de 1986
(N"' 7.67Õ/86, na Casa de origem)

De iniciativa do Senhor Presidente da República

ae

fsCOt:lCoiitribuiçào o aposentado e pensionista do
Sistema- Nacional de Previdência e Assistência Social - SINPAS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l<t A partir de J9dejulhodel986,1icari1osàposentados e pensionistas do Sistema Nacional de Previdéncia e Assistência Social- S!NPAS isentos das c-ontribuições qlic trata o art. 21' do Decreto-lei n9 L9!0, de
29 de: dezembro de 198 L
Pãi--ágraío -úriíco. Aplíca-se a isenção prevista neste
artigo aOs servidores públicos civis aposentados da
União e de suas autarquias.
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3"' Revoga.m-se as disposições em contrário.
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das, ampliarão a capacidade de fiscalização e de controle
orçamentário desta Administração, com .repercussõ_es
positivas sobre a receit~ da Previdênçia So.ciat.
cional:
__ Destacam-se nesse _conjunto de medidas:
Nos termos do art. 51 da Constituição Fe~eral, tenho
- a aplicaÇão extensiva dos recursos de informática
a honra de submeter à elévada deliberação de Yossás Exao controle da receita e dos pagamentos feitos pela Precelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Sevidência
Social através da reestruturação, jã em andanhor MiniStro do Estado da Previdência· e Ass1Stêricià:-mento, da Empresa de Processamento de Dados da PreSocial, o anexo projeto de lei que "isenta de contdbtiiç-âQ
vidência Social (DATAPREV);
o aposentado e pensionista do Sistema Nacional de Pr_e- a ampliação do quadro fiscal do Instituto.de_Adrnividência e Assistência Social".
nistração Financeira da Previdência Social (lAPAS),
Brasília, 15 de maio de 1986. -José $arney.
com realização simultânea de programas de treinamento
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 022, DE 21 DE~
em convênio com o Ministério da Fazenda, tendo em
ABRIL de 1986, DO MINISTÉRIO DA PR!':
-viStà o- aperfeiçoament()_ dos métodos de arrecadaÇão;
VJD8NCIA E ASSIST8NCIA SQCIAL.
- o -<!juste de contas cOm pre"feituras"rtiunicrpais en~
tídadf:S"do poder públiCo nos níveis federal e estudual,
Excelentíssimo Senhor Presidente da ~epúbUca.
para recuperação de crêditos acumuladoS em favor da
Em 1973, através da Lei n'i' 5.890. foi"in'stituída a c6nPrevidência social;
tribuição de aposentados e pensionistas para custeio da
- a execução judicial dgs devedores privados da PrePrevidência e Assistência-Social, sob a foqna ae-uma ali~
vidência Socíal, mediante convênio com ·a Ordem dos_
quota de_5?n incidente sobre o valor 9os proventos. Essa
Advogados
do Brasil:
_
contribuição foi aparentemente extinta em 1975, com a
- a reestruturação da Comissão de Combate à Frausanção da Lei n~ 6.~10~ conforme exj:Jressd em seu art. 7'1.
de, Com ampliação de seus poderes e efetiva mobilização
Contudo, os arts. 4º e 59 da mesma Lei n9 6.210, redudos quadros de procuradores do SINPAS no esforço de
ziram em 5% os Valores máximos do Salário-benefíCio:
contenção dos desv1os de recursos e de recuperação de
base de cálculo do provento mensal dos aposentados Por
créditos previdenciários;
velhice e por tempo de serviço. Isso preservou, em ter- a .adoção de procedimentos de controle a partir de
mos práticos, a contribuição formalmente revogada no
novas bases de informação primária, a exemplo do Certiart. 79. O sistema instaurado em 1973 corifinuou, pois, a
ficado
de Previdência Social (CPS) e da comunicação _
vigorar, até o ano de 1981.
-obrigatória ao INPS dos registro$ de óbitos ora ProposEm 1981, a pretexto de aliviar o orçamento do Si~tema
tos;
Nacional de Previdência Social, profundamente afetado
- finalmente, a efetiva subordinação de to_do Q.Sistepela crise financeira géi"al da economia inflacionária e
ma Nacional da Previdência Social, ao controle do
pela desordem específica das conta!! públicas, o Governo
usuário,
através dos Conselhos Comunitários e do Conanterior instituiu nova confribuição sobre proventos de
_
selho Superior da Previdência Social.
aposentados e pensionistas, agora Com alíquotas variá- E.ssa amr)la-'reformulação dos sistema de gestã_9 çla
veis de 3% a 5%, e explicituineri.te destinada ao custeio_da
Previdência
Socía[,
na
díreção
acima
indicada,
resultará
assistência médico-previdenciária. (Decreto-lei n'~ 1.910,
num aumento de receita, por maior eficiência na arrecãde 29 de dezembro de 198L) Essa i_~idênc:ia foi esten_didaçào ou por recuperação de crédítos, da ordem c(e CzS:
da aos proventos de servidores públicos civis da União e
6
bilhões em 1986. Esse montante é três vezes superior aode suas autarquias, aj>O$entados, mediante a revogaÇão
que Se deixará de arrecadar, neste ano, em contribuições
do art. 31 da Lei n\" 6.439, de 19 de setembro de 1977.
-= de aposentados e pensionistas, que correspondem a cerca
No entanto, manteve-se a citada dedução de S% sobre
de 1% da receita orçamentária em execução, estimada em
os valores do salário-beneficio, instituída em 1975. Com
Cz$ 184 bilhões.
isso se caracterizou não só uma redução adicional_ da
Assim, tenho a honra de submeter à elevada considerenda disponível dos inativoS, _cqmo taiTLbéilla-âUp_liciração de Vossa Excelência o anteprojeto de lei que discidade de contribuição, anteriormente evitada. Cumpre
plina a revogação da contribuição de aposentados e penassinalar que o novo gravame incidiu sobre uma renda
sionis_tas para custeio da Previdência Soei~, para vigênmensal de beneficio cresc·entemente deterioraJia ao longo
cia a partir de \9 de julho de 1986. Através dele Vossa
do período de_l976 a 1984, por força sobretudo do eleito
Excelência corrigirá umas das graves distorções da, políperverso da inflação sobre a determinação dos valore.s de
tica cconômico-sociallegada pek;t regime autoritário, beaposentadorias por tempo de serviço, segundo as regras
neficiando mais de I l milhões de brasileiros aposentados
vigentes.
_
__ __
e pensionistas, até aqui injustiftc<idamente alingidos pela
As jUstas medidas que o Governo de Vossa E.x.Celência
"
disposição
legal vigente.
vem adotando na ârea da política salru:ial, garantindo leRenovo a Vossa Execelência a exPressão de meu progalmente a renda do trabalhador c_ontra a corrosão inflafundo
respeito.
Raphael
de
Almeida
Magalhães.
cionária e elevando os salários de base, reparam graves
il}i_ustiças J?.istóricãS. Não podem ter, contudQ, repercussãoSobre a-s rendas dos inativQs, para os quaisjã se crisLEGISLAÇÃO CITADA
talizou uma situação iníqua resultante dos expedientes
DECRETQ·LEl N• 1.910,
adotados n~ _pas~~do.
..
_ . _.
.
DE 29 DE DEZEMBRO DE 198T
Em 198:-76% do número de bene(i_cios COllCedidos
~
Dispõe sobre contribuiçõefil para o custeio da Previpela Previdê'ncia Soçial eram de Valór igUal ou inferior a
dência Social, e dá outras providências.
um salário mínimo enquanto pará 92% dos benefícios o
limite máximo era de três salários mínimos. ~ ·p<?ssível
O Presidente da RepÓbliCa,- usando da atribuiÇão qUe
portanto, melhorar efetivã.mente os proventos da granâe
lhe confere o art. 55, item _II, da ConstitUição,
maioria dos inatívos peta retirada desse gravam e, sem reDECRETA:
percussão signrficativa na reCeita da Prç.vidênci~ Soci~l.
Mesmo porque, no orçamento em vigor; não coiis1a."pre-Â~t. · ~~~~~ a·ÚquotãS: ·da~ coótribúiÇões dOs Segur~~
visão de receita proveniente de oontrtbv.ição de inatlvo_s, ~
dos e das-empresas em geral, destinadas· ao·custeio da
em face de decisàode meu antecessor que antecipaVa a
Previdência Social, ficam elevadas para:
medida agora proposta a Vossa Excelê.ncia:
. J - I O% (dez por cento)_ em relação às empresas em
Essa iniciativa, ifi.Spirada em critérios. de justiça social
geral, exceto a contribuição destinada ao abono. anual,
e hã muito reclamada pela sociedade .brasile_ira__ por
cujo acréscimo guardará a_ mesma proporcionahdade;
vários de seus representantes no Congresso- Nacional,
I I - 8,5% (oito e meio por cento)_para os segurados
não exime a atual administração do compromisso exigicujo salário de contribuição for igual ou inferior a 3
do por Vossa Excelência de rigorosa austeridade na ges(tr_ês) vezes o salário mínimo regioi"!al do local de trabatão dos recursos públicos, de racionalização e_ .melho.da
lho·
·
·dos serviços prestados, de eficiência na ~fiecadação:-e de
_ !ÍI- 8,75% (oito e Setenta eci[ico centésimõs :eorceil~
sistemãtico e-intransigente combate à fraude e aos des~
to) para os_ segurados cujo salário de corltribuiç~o for suvias de receita.
perior a 3 (_~rês) vezes e inferior ou igqal a 5 (cinco_) vezes
E além disso, parte de um conjunto aQraÇlge:ilte de pro~
o salário mínimo regional do local de trab~ho;
vidências que estão sendo submetidas n,esta oportunidalV- 9% (nove por-cenü:i) para Os segurados cujO sade, ao julgamento de Vossa Excelência~ Que, se aoróvãlário de conti-Ibuição for superior a 5 (cincO) vezet; e infeMENSAGEM N• 151, DE 1986
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rior ou-igual a IÓ.(dez) vezes o salário mínimo rcgionàl
do local de trabalho;
V- 9,5% (nove e meio por cento) para os segurados
cujo salãfio de contribuição for superior a 10 (dez) vezes
e inferior ou .igual a 15 (quinze) vezes o salário mínimo
regional do local de trabalho;
VI- 10% (dez por cento) para os segurados cujo ·satãrlo de contribuição for superior a IS (qllinze) vezes o
salário mínimo regional do local de trabalho e inferior
ou igual ao teta de contribuição previdenciâria.
§ /9 Os segurados cujas contribuições venham sendo _
calculadas segundo aliquotas diferentes de 8% (c;>ito por
cento) terão suas contribuições majoradas em 20% (vinte
por cento).
§ 29 -Ficam mantidas as atuais alfquotas de contribuiÇão a cargo das empresas em geral, para custeio do
salário-família e do salário-maternidade.
§ 39 Os aCfêScirrios refifidos neste artigo serão considerados para todos os fins e procedimentos estabelecidos
em Jcí, relativos ãs alíquotas anteriormente vigentes, inclusive n.ãs- relações entre empregadores e empregados,
no ·que concerne à legislação da Previdência Social.
Art. 2\" Ficãm estabelecidas contribuições dos aposentados em gefal e dos pensionistas, para custeio da assistência médica, na forma seguinte:
1- Aposentados:
a) 3% (três por cento) do valor dos respectivos benefícios ·atê o equ"ivalente a 3 (três) vezes o salário mínimo regional;
b) 3,5% (três e meio por cento) do valor dos respectivos beneficias superior a 3 (três) e inferior ou igual a 5
(cinco} vezes o salário mínimo regional;
c_} _4% (quatro-por cento) do valor dos respectivos benefi~los süperior.--a 5 (cinco)" e inferior ou igual aIO (dez)
vezes o sãlário mínimo regional;
df 4,5% (quatro ,e meio por cento) do valor dos res-:pectivos benefícios superior a 10 (dez) e inferior ou iguai
a 15 (quinZe) vezes o salário mínimo regional;
e) 5% (cinco por cento) -do valor dos respectivos beneffci_os superior a 15 (quinze) vezes o salário mínimo regionaL
TI - Pensionistas:
.
3% (três por cento) do valor dos respectivos beneficias.
Art. 39 O Poder Executivo regulamentará no prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação deste decreto-lei, o disposto no art. 69 da Lei n~ 6.439, de. I~
de setembro de 1977.
Art. 49 Este decreto-lei entrará em vigor em i"' de janeiro de 1982.
- Art. 5<? Ficam revogados o art. 31 da Lei n\" 6.439, de
Iº ele: setembro de 1977, e demais disposições em contrário.
_B_rasília, 29 de dezembro de 1981; 160<? da Independência e 9_3Q da Repú_bliça.- JOÃO FIGUEIREDO -Jair
Soares - Delfim Netto.

( Ãs Comissões de Legislação Social e de Finanças}

SUBSTITUTIVO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

AO PROJETO DE LEI DO SENAI)O
N~

74, de 1986

(N\" 7.597/'i!IJ, na Câmara dos Deputados)
Estabelece nonnas para a realiz,ação de eleições
e:m 1986 e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
_
ArL l\" As eleições para Governadores e Vice~
Governadores, Senadores e Suplentes, Deputados Federais e Estaduais serão _realizadas, simultaneamente, em
todo o País, no dia 15 de novembro de 1986.
Parágrafo único. Os Senador~ e Deputados Federais
eleitos no pleito regulado por esta lei integrarão a Assembléia Nacional Constituinte, a ser instalada no dia 19
de fevereiro ae 19"87, nos termos da Emenda ConstituciQc_
nal n9 26, de 27 de nqvembro de 1985.
Art. 29 Na niesma data prevista no artigo anterior
serão realizadas eleições para Prefeito, Vice-"Prcfeito e
Vereadores nos novos multicípios que tenham sido criados atê 15 dejunho_sle _1986, na forma da legislação vigente.
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P~rágrafo único. Os niandatos dos PrefeHcis,- Vice-PrefeítOs e Vereadores de que trata o caput deste artigo
terminarão em 31 de dezembro de 1988.
,
Art. 31' O número de Deputados, por Estado, à Câmara dos Deputados e às Assembléias Legislativas será
fixado pelo Tribunal_S_uperior Eleitoral.
'
Art. 41' Para as eleições previstas nesta lei não serãO
admitidas candidaturas natas.
Art. 5"' Nas eleições reguladas por esta lei, aplica-se~
a legislação eleitoral vigente, ressalvadas as regras e_spe:
dais aqui previstas.
Art. 6"' Poderão registrar candidatos e participar das
eleições reguladas por esta lei, os partidos pol~ticoS com
registro definití·iOOú provisório, os partidos po1ítícos em
formação habilitados na forma d_o art. 21' da Lei n~' 7.454,
de 30 de dezembro de 1985, e as coligações partidárías.
Art. 711 Fica facultado aos partidos políticos celebrar coligações para o regiStrCu;le candidat.os à eleição
majoritária, à eleição proporcional, ou a ambas.
§ 1~> Fica vedado ao partido político celebrar coligações diferent~ para a eleição rüajOiítáda e paia a
eleição proporcional.
§ 2~> A coligação ter-á-denomin~çãfYJ)rópria, sendo a
ela assegurados os direitos, conferidOs aOs paitiQos políticos no que se refere ao p~rocesso eleitoral.
Art~ 8_~>
As propostas de coligação serão formalizadas pela Comissão Executiva Rf:-gion31 do partido poHtiço_ ou CorriisSão- Diretora Regional Provisória, ou por
30% (trinta por cento) dos convencionais..
Art. 9~' As Convenções Regionais- dos partidos políticoS deliberarãO sobre c_oligação-por-mãioria absOluta
dos votos dos seus membros.
ArL 10 Para as eleições que obedecerem ao sistema
proporcional, cada partido poderá registrar candidatos
até o seguinte limite:
__ _
a) para a Câmara dos Deputados- o número de lugares a preencher mais a metade, completada a fração:
"h) para as Assembléias Legislativas e p1l.ra as Câmax:às Municipais- o dobro do número de lugares a Preencher.
§ l~' No caso de coligação: de partidos, esta poderá
r~gistrar, para a Câmara âos Deputados, até o dobro do
nUmero de candidatos ass_egurado a cada partido e, para
as Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores, o
triplo.
§ 2'? A ·convenção partidaria, antes da votação de
sua lista de c..andidatos, poderá fixar, dentro do limite
previsto neste artigo, o número_de candidatos que deseja
registrar.
§ 3'? Nas primeiras eleições para representação- à Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal, a serem rea!i;!:adas em 15 de_novembro de 1986, cada partido poderã
'registrar até o dobro mais a metade .do número d~ lugares a preencher.
_
§ 4~' No caso de coligação no Distrito Federal, dê
2(dois) ou mais partidos, esta poderã registrar candidatos até o triplo e meio do número de lugares a preencher
para a Câmara dos Deputados.

Art. 11 Ressalvado .o disposto no art. 99 desta lei, na
formalização de coligações serão obserYadaS -as regras
estabelecidas na Lei nl' 7.454, de 30 de dezembro de 1985,
e as seguintes normas:
I -na chapa de coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a quaisquer partidos p'olíticos dela inte-""
grantes;
II - o pedido de registro dos candidatos será subscrito pelos presidentes ou representantes legais dos partidos
políticos coligados ou pela maioria dos membros das respectivas Comissões ExecutivaS ou Coriiissões DireiOriis
Regi-onais Provisórias;
III -·a coligação serã r_epresentada perante a Justiça
. Eleitoral por delegados indíc.ir.dos pelos partidOs que a
integram.
- -- Art. 12 As Convenções-Regi_onais para-deliberaçãosobre coligações partidárias -e esColha de candidatos serão realizadas entre 15 de junho e 5 de agosto de 1986, e
o requerimento-de registro deverã dar entrada no Tribunal Regional Eleitoral até às 18 (dezoito) horas do nonagêsimo dia anterior à data marcada para a eleição.
Art. 13. ,o partido político que tiver DiretOrio Re:.
gional organizado no respectivo Estado, Território ou
Distrito Federal, realizará a Convençã~ Regional para a
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deciSão sobre c-ofigações- e escolha de candidatos com a
seguinte composição:
I -os membros do Diretório Regional;
II __- os delegados dos municípios à Convenção Regional; -III- os Senadores, Deputados Federais, e Deputados
Estaduai~ com domicilio eleitoral na respectiva Unidade
da Feder~wão e filiados ao partido afé 6 (seis) meses da
data da eleição;
IV- 2 (dois) rept:"esentantes de cada movimento ou
departamento regional específico de jovens ou estudantes, de trabalhaclores c mulheres~_d_esde que previamente
reconhecido pelo Diretó-iío Regíottal do partido.
Art. 14. -O partido político que não tiver Díretório
Regional organizado ou o partido- em formação, legalmente habilitado nos termos previstos no art. 29 da Lei
n'? 7.454, de 30 de dezembro de 1985, realizará Convenção Regiõnã.J para deliberar sobre coligação e escolha
de candidatos, com a seguinte__ composição:
I - os membros da Comissão Diretora Regional Pro·visôri·a; II.- os Senadores, Deputados Federais, e Deputados
Estaduais com domicílio eleitoral na respectiva Unidade
da Federação, filiados ao partido até 6 (seis) meses da
- data da eleíçãO ou qUe te-nham encâmlnhado aO-Tfíbu·n-al
Superior Eleitoral declaração de apoio ao estatuto e ao
- p(cigrama do- partido em formaçãO;
III- I (um) rePresentante de cada Comissão Diretora Municipal Provisória.
§ li' No caso de partido político que não tenha Diretôrio Regional organizad_o, a Convenção Regional de
que trata o caput deste irtigo será organizada e dirigida
pela Comissão Diretora RegionarProvisória, integr_ada
por 7(sete) membros, designados pela Comissão Executí~va Nacional, sob a pre..'iidência de um deles, _índicaQo no
ato de designação.
- § 29 O partido em formação, legalmente habilitado,
-deverá ter nomeado Comissão Diretora Municipal Provisória em pelo menos 5% (Cinco por cento) dos municípios para a realização de sua Convenção Regional prevista neste artigo.
Art. 15. As Convenções Regionais dos partidos_
políticos deliberam__com a presença da maior:ia absoluta
de seus membros.
-§ 19 A Corr\issão Executiva-ou Comissão Diretora
_Regional f:iú>v-ispi-ia, ou cada grupo _de lO% _(dez por
cento) dos con_v~ncionais pode inscrever _candidato ou
_cai!_didatos às eleições majoritárias, para decisão da Convenção.
§ 29 A Comissão Executiva ou Comissão Diretora
Regional Provisória, ou cada grupo de 10% (dez por cento) dos convencionais pode inscrever uma chapa de candidatos às eleições proporcionais.
-§ 39 As chapas e candidatos serã_o apresentados à
Comissão Executiva Regioilal dos partidos ou à Comissão Díretora Regional Provi.,sória até o início dos trabalhos da Convenção.
- § 4~> SerãO votada::. em escrutínios diferentes as ch-apmnle candidatos às eleições majoritárias-e pioporcionais.
- § 511 Nenhum convencional poderá subscrever mais
de __uma ~hapa e nenhum candidato poderá concorrer ao
rilesrr:í'o ca:rgO ein ch3Pas diferen-tes, fiCando anuladas as
assinatUras em dobro..
---r·& todâs aS- diãpas que obtivercin, no mínimo,
20% (virite por_cento) dos vOtos dos ConvenciOiuiis participarão, proporcionalmente, obedecida a ordem de votação, da lista de candidatos do partido às eleíções para a
Câmara dos Deputados e para as Assembléias Legislativ_as....

Art. 16. Os presidentes do DiretórloS Regionais OJJ_
das_CoiD.issõ.es Diretoras Regionais Provisórias solicitarãO, à Justiça Eleitoral, o registro dos candidatos indicados na Convenção.
- r·J9 No caso-de coligaç30, o pedido d.e i-egistro dai- se-á na conformidade do disposto ilo inciSo II do art. 11
desta lei.
9 21' Em caso de morte, renúncia ou indefeririienfo
de registro de candidatos, o partido ou coligação· deverá
provide-nCiar i sUá substituiç3.o -no prazo de até 10 (dez)
dias, por decisão da maioria absoluta da Comissão Exe.cutiva Regional ou da ComiSsão Diretora Regional Provisóría do partido a que pertence o substitu[do.
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Art. 17. O TriBUnal Superior Eleitoral regulará a
identificação dos partidos e seus candidatos por séries de
números ejou outras_ formas.
§ l~> Aos partidos fica assegurado o direito de manterem os números atribuídos à sua legenda em eleição
anterior.
§ 2Q -Serão mantidos os números das eleições de 1982
dos Deputados Federais e Estaduais, candidatos à reeleição, mesmo que tenham mudado de partido e ainda
que seus números não se enquadrem na série prevista
nesta lei
§ 3~' No cãSo de coligação na eleição majoritária, a
mesma optará entre os números designativos dos parti.dos que a intçgram para repres-entar seus candidatos; na
coligação para eleições proporcionais, os candidatos serão inscritos com o número da série do respectivo parti-

do.
Art. IS. Constitui crime eleitoral, punível com a
pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e cassação do registro, se o reponsá":el for c&qdic:i'!l..Q,_a div~-.
gação de qualquer espécie de propaganda política nas 48
(quarenta e oito) hor_as anteriores à data da eleição, mediante radiodif~são,_ -televisão, comícios ou- reuniões
públicas, publicações, faixas, cartazes, dísticos em vesfU:áriõs, POSto!>_ de distr~buição ou entrega de material,
transporte de eleitores ou ativid_ades similares e qualquer
fornl.a ae aliCiamento, coação, ou manifestação tendente
a infuir, coercitivamente, na vontade do eleitor, junto às
seções eleitorais ou vias públicas de acesso às mesmas.
Art. 19. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta lei serão confeccionadas segundo modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que as
imprimirá com exclusividade, para distribuição com as
mesas receptoras. A impre.">são se-rá feita em papel bran-'
co, opaco e pouco absorvente, com tipos uniformes de
letras, podendo as cédulas terem campos de diferentes
cores, CO•lforme os cargos a elegerem, números, fotos ou
símbolos que permitam ao eleitor sem a po~sibilidadede
leitura de nomes identificar e assinalar os candidatos da
sua preferência.
§ IQ Os candidatos a Governador e a Senador poderão ser identificados na cédula pelo nome, por fotogra·
fia, símbolos partidários ou números e serão listados na
ordem determinada por sorteio realizado pela Justiça
Eleitoral.
§ 211 Nas eleiÇões-para deputado federal e deputado
estadual, a cédula terá um espaço para que o eleitorescreva _o nome ou númefo do candidato, e outro, ao li:tdo
Q~ sigla.._simbolo ou cor com que se identifica"r cada parfiâ"o-oliC-oligação de partidos, p-ara o voto-dado apenas
i1a- Teg-eridã.
9 39 Além das características estabelecidas neste artigo, o Tribunal Superior Eleitoral poderá estabelecer outras no interesse de tornar fácil a manifestação da preferéncia do eleitor, bem como de definir os critérios para a
identificação dOs partidos ou coligaç-ões, através-de cores
ou símbolos.
§ 41' Os Tribunais Regionais providenciarão a insta~ação de Seção ou Scções Eleitorais especiais, com encerramento da votação atê as 20 (vinte), horas, para atendimento a eleitores que, pelo menos 60 (seSsenta) dias antes do pleito, tiverem declinado, perante a Justiça Eleitoral, impedimento religioso para votar, dentro do horário
normal, nas eleições de 15 de novembro de 19"86.
ArL 20. Ficam y_~dadÇls e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de espécie alguma
para a pessoa jurídica inteiessci~a e nenhum direito_ parã
o beneficiãrio, os a tos que, no período ComPreendido entre a publicação desta lei e o término do mandato do Gove:nrador de Estado, importarem em nomear, c-o-ntratar,
eXOnerar eXOfficio oli dispenSar, transferir, designar,
-readaptar servidor púbfico, regido por EstatutO ou pela
COnSOlidação das Leis_ do Trabalho- CLT, ou proceder
a quaisquer outras formas de provimento na AdministraçãO Olretii e OB.s a-utãi'ifLi:iãs, nas Sociedades de economia mista:, empresas-púOiicas e fundações, instituídas ou
man-tidas pelo Poder Público da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios ou Territórios.
§ (1' Exec"Ui.airi-se do disposto neste artigo:
I - nomeação de aprovados em concurso Público ou
de ascensão funcional;
- lf- nomeação ou exoneração de cargos em comissãó
e designação ou dispensa de função de confiança;

1624 Sábado 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

III- nomeação para cargos da Magistratura, do Minis.têrio Público, de Procurad_Qres do Estado e dos Tribu-

nais de Contas;
IV- nomeação O!J. contratação consrdérád-a imPres-~
cindível pela Justiça Eleitoral, para a realização de recã.dastramento eleitoral.
§ 21" Os atas editados com base nos: l~" de~tC ·artigO
deverão ser fundamentados e publicadQs dentro de 48
(quarenta e oito) horas após a ~ua edição, no respectivo
1

quando se comprovar que foi obtido por mei(,-de abuso
do pod~r político ou econômico. _
~rt. 26. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instrUÇõeS pam- o fiel curri:Primento desta lei.
Ai"l. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
- ÃrL 2&. -RevQgam-seosarts.17a25daLein9_6.091,
dç 15 de agosto de 1974, a lei n9 6.961, de I~' de de·
zembro de 1981, e demais disposições em contrátio.

órgão oficiaL

§

3~" O atraso da publicação_ de Diári~ OficiaÍ.fCiãtf-

vo aos IS (quinze) día_s que anteçe''dem O prazo inicial a
que se refere este artig6-1m:plica a nulidade automál'iCã

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 7.454,
..
_
- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985

dos atas relativos a pessoal nele inseridos, silvo se provocado por caso fortuito ou fofça mãibr.
Altera dispositivo da Lei n<:> 4.737, de IS de julho de
1965, e dá outras providências.
§ 49 As inserções no Diário Oficial dos aiOs c:fe qUe
trata o parágrafo anterior passam a incluir," ob_rigato~ia~
O Presidente da Repíi.blica,
mente, a publicaÇão, em resumo, dos contratOs regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalhp ----CL_T: ~ ._ ..
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
·- 5-anCtõiiO-·âtéguirtte lei:
·
§ 59 Qualquer interessado poderá requ~;e/aO'
Art. {9 Nas eleições para Governador de Estado,
ponsãvel pelo Diário Oficial a data d~_ cirCulação-- do
Vici>Goverilador,
Senador,
Deputado
Federal, DepUtaperíodo, com o número de sUa esta,mpa e dia de impresdo Estadual, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, o candisão, devendo _a informação ser prestada, por certidão,
:dato deverá estar filiado ao Part_ido pelo qual irá concOrdentro de 24 (vlnte e quatro) horas, sob Pena de inCo"i·re:r
rer,-- ate 6'""'-(_seísj' meses da data do p_leito.
o dirigente em crime de resfionsabilidade.
Art. 2~> Os partidos políticos que ate o dia 16 de ju§ 6<:> Ficam proibidas, nO mesmo Período constante
lho de 198,5, tenham ·encàminhado seus documen\os de
do caput deste_ artigo, as demissqes sem justa ca_u_sa e a1>
(llridação ab Tribunal Superior Eleitoral - TSE e por"
transferências de funcionáriOS, -;fõ.ão s~ mediante pedieste considerados regulares, e que até o dia IS de maio de
do escrito do interessado.
Art. 21. Ao "se'rvidor Público, sob re&ini.eeSlatU.tãrio
198"6 nã() hajain obtido o registro definitivo, ficam habilitados a participar das eleições gerais para Governador,
ou não, dos órgãos ou entidades da Administraçã~ O ireSen-~dor, Deputdo Federal e Deputado Estadual, convota ou lndireta da União, -dos Estados, do bi_stiito Feae-cadOs para Õ dia IS' de novembro deste mesmo ano.
raf, dos Municípios e Territórios, daS fundações instituí:
§ i"' Sõinente os Partid9s Políticos com represen~
das ou mantidas pelo Poder Público e ao empregado de
tação no Con~resso Nacional terão direito aO -r~telo dos
empresas concessionári_as-dç serviços públicos, fica asserecursos do Fundo Especial de Assistência Financeiiã
gurado o direito à percepção de seus vencirrientos- e- va·n~
aos Partidos Polí~icos, de que trat_a o art. 95 da Lei n_<:>
tagcns ou salários, como ·se· ern.·-ex.erc"icio de suas ocuw
5.682, de 21 de julho de 19!1, beiU-como à transmíssào
pações habituais esnvesseni, durante () lapso de tempo
gratuita pelo rádio e televisão, preVista no parágrafo únique mediar entre 9 re_gistro de sua cand,datura perante a
co do art. 118 da citada lei.
Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição, através de
§ 2<:> Quando se tratar da transmissão gratu1ta referisimples comunicação de afastamento, para promoção de
da no parágrafo anterior, feita em nível estadual, os Parsua campanha eleitoral.
tidos previstos no caput deste artigo somente poderão
Art. 22. Para as eleiçõc;s previstas nesta lei, o dandirequerê~ la ao Tribunal Regional Eleitoral, se tiverem redato poderá ser registrado sem O prenome ou co.m nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido,
presentação na Assembléia Legislativa do Estado.. ,
Art. 3<:> Os arts. 105, 107, 108, 109 e 111 da Lei n"'
desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identi4.737, de 15 de-julho de 1965, pãSsam'-a -vigorar-COni ã "Sedade, não atente cont_ra .o pudor, nãO stijã ridículo ou ir~
guinte redação:
reverente.
Parágrafo único. Para efeitO de _registro junto aos
"ArL 105. Fica facultado a 2 (dois) ou mais
Tribunais Regionais, bem como para apuração e contàPartidos coligar~m-se para o registro de carididatos
gem de votos, no caso de.dúvida quanto à identificação
----comuns a Deputado E.ederal, DeputadO E~tadual e
da vontade do eleTioi", s-erãõ vâlido_s e consignados os noVereador.
mes, prenomes, cognomes ou apelidos de candidatos an§ I'>' A deliberação sobrC: coligação ca~râ à
teriormente registrados em eleições imediatamente anteConvenção Regional e cada Partido, quando se trariores, para os mesmos cargos.
tar
de eleição para a Câmara dos Deputados e AsArt. 23. Se o eleVado núffi:ero de partidos e candida_sembléias Legislativas, e à Convenção Municipal,
tos às eleições proporcionais tornar invlável s_ereni. afiXa~
quando se tratar de eleição para a Câmara de Vereadas suas relações dentro da cab~ne indevassável, será
-dor.es, e será aprovada mediante a \o_'otação favorável
cumprido o incL.fu_I_Uio art. 133 da Lein<~ 4.737, de 'iS de~ maioria, presentes 2/3 (dois_ terços) dos convenjulho de 1965 --Código Eleitoral, atra:vés da afi_iação
cionais, estabelecendo-se, na mesma oportunidade,
dessas relações em local visíVel no ·recinto da Seçã_o Eleio._número de candidatos que caberá a cada Partido.
toral.
·
-§ 2!! Cada .Partido in~Ica.rá em, C_onvenção os
Art. 24. Ocaputeos§§J<~,2Ve3<~.doart.62daLejn<~
sg__~s candlciatos e o registrO será promovido Cm cõri4.737, de 15 de julho de 1965, passam a vigorar com a se~
jó:nto pela Colígação."
·
guinte redação:
._._Art. 107. Oetermina~se para cada Partido ou
coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo ·
"Art. 62. Os Triblmais Regionais Eleitorais nomearão preparadores para amtíiiar no alistamento e
quoêiente eleitoral o número de votos válidos dados
sob a :.mesma legenda ou coligação de le·gendas, -desna revisão do eleitorado:
prezàda a fração.

rea:

··§·i~· ·o~~r;p~·r;~io~~ ~~;i~ iridi~~d~;~'~'irib~-

nat pelo Juiz ~(eitoraf, um para c~da partido pofftíco com diretório organizado no ,mu!"!-icípio.
-·
§ 211 Os partidOs pofíticos farão suas indicações
ao Juiz Eleitoral em li~Ja tríplice de que consterru:ídadãos da meli:tor reputação na foca{fdad~.
§ 3_9 Anualmente, até o_ dia 3\ cl_çj!}n~ir_t?, o~Ú.iz
Eleitoral encaminhará ao TribunarRegiO~ál ?leito~
ral os nomes dos preparadores a serem nomeados
para su_a Zona E_le_itoral. NãQ o Ta~endo __neste pra:ZO,
os partidos poderão encaminhar suas indicações'di~
retamente ao Tribunal."
Art. 25. A dtplomação não impede a perda do man- ·
dato, pela Justiça Eleitoral, em caso de sentença julgada,

Art. 108. Estarão cleitos tanto~ candidatos
regisg"ados por um Partido ou coligação quantos o
respectivo quociente partidário inçlicar,~na ordem
da vo.~ção nominal que cada um tenha recebido.
Ãrt. 109. Os lugares não preenchidos com a
=-~;;-- plicação dos quocientes partidários serã:o distribuí, .d.os<_mediante _observância .9a~ seguintes regras:
I - dividir-se-á o número de • votos válidos atributd_os a cada Partido ou coligação de Partidos pelo
número de lugares por ele obtid.o_,. mais um, Cabendo
ao Partido o_u coligação, que apresentar a maior mé. dia _um dos lugares a preencher;
II - repetir~se-á a operação para a distribuição
de cada um dos Iueares.
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§ 1<:> O P'tecnchimento dos lugares com que
cada Partido ou coligação for contemplado far-se-á
segundo a ordem de votação recebidt;J. pelos seus
candidatos.
-~§ 2<:> 'Só poderão concorrer à distribuição dos
·tugares os Partidos e coligações que tiverem obtido
quociente eleitoral."
~'Art. 111. Se nenhum Partido ou coligação alCançar o quociente eleitoral considerar-se-ão eleitos,
até sereni preenchidos todos os lugares, o& candida"--tos mais votados."

Ar_t. 4<:> A coligação terâ denominação própria, a ela
assegurados oS direitOs que a lei confere aos Partidos
Políticos no que se refere ao processo eleitor_al,
aplicando-lhe, também, a regra do art. 112 da Lei n9
4.737, de 1.5 de julho de 1965, quanto à convocação-de
SuPlentes.
Parágrafo úntco. Qda Partido pOderá usar sUa piópria legen_da,sob a _denominação da, Coligação.
Art. 5<:> _0Art,."92da Leín-i>4,737,de J5dejulhode
1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
''Art. 92. Pªra as_ eleições _que obdecerem JlO
sistema, proporcional, cada Partido poderá registãrr
candidatos até d seguinte limite:
a) para a Câmara dos Deputados e .a_s As-;.
sembléias Legislativas - o número de lugares a
preencher mais a m_~tade, completada a fração;
b) para as Càrrraras de Vereadores- o triplo
do número _de lugares a preencher."
Art. 69 No_s. cálculos d~ proporção a que se refere o
art, 97 da Lci n<:> 5.682, de 21 de julh_o de I971, tomar-se-ã
por base a filiação partidária que se verifícar na-data da
-distribuição doS referidos recursos finaceiros.
-- ArL 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contráriq.
JOSÍ. SARNEY, Presidente da República - Femaiido
Lyra.
·
DECRETO-LEI N' 1.538,
DE 14 DE ABRIL DE 1977

Altera a redaçàodo art. 2SO da Lei n9 4.137, de IS
de julho de 1965, modificada pela Lei n'>' 6.339, de (9
de julho de 1976, e dá outras providências.
O Prêsideilte da República, no uso da atribuição que
lhe _confere o§ 19 do <!,rt. 29 do Ato lnstituclonal n9 5, de
13 de dezembro de 1968, tendo em vista o art. 182 da
Constituição e do disposto no Ato Complementar n9
102, de; IY de abril de 1977, decreta:
Art. J<~ O art. 250 da Lei n9 4.737, de 15 deiulho de_
1965, qUe inStituiu o Código Eleitoral, alterado pelo art.
19 da Lei n9 6.339, de !9 de julho de 1976, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"ArL 250. Nas eleições gerais de âmbito estadual e municipal, a propaganda eleitoral gratuita,
através de emissoras de rádio e televisão de qual~
quer potência, inclusive nas de propriedade da
União, dos Estados, dos Municípios e dos Tefritôrios, far-se-á sob fiscaliZação direta e permanente
da Jul>tiça Eleitoral, obedecidas as seguintes nor-._mas:

I -as emissoras reservarão, nos 60 (seSsenta)
dias enteriores à antevéspera do pleito, 2 (duas) horas diárias para a pr9paganda, sendo uma hora à
noite, entre vinte e vinte e três horas;
I I - os Partidos limitar-se-ão a mencionar alegenda, o currículo e o número d_o registro de candidato na Justiça Eleitoral, bem assim a divulgar,pela
televisão, sua fotografia, podendo ainda anunciar o
horãrio" e o local dos comícios;
_ ÜI -o horãrio da propãganda será dividido em
perfo~os de 5 (cinco) minutos e previamente anu-n~
ciado;
IV- o horário destinado a cada Partido_ serã
'distriliuído em parteS igUais _entre os candidatos e,
nos municípios-onde houver sublegendas, entre estas;
V - o· horário não_uti_lizado por um Partido não
poderã ser tranferído ou redistribuído a_outro Partido;
VI- a propaganda dos candidatos às eleições de
âmbito municipal só poderã ser feita pelas emissoras de rádio e televisão cuja outorga tenha sido co-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

nhecida para o respectivo muniCípiO, vedad~ a re-'
transmissãO em rede~ _ _ _
§ 19 O Diretório Regi"onal.!=le cada Partído designará, no Estado e em cada município, comissão_
de 3 (três) membros para dirigir e supervisibnar· a
propaganda eleitoral nos limites das respectivas ju-

r:isdições.

__ •

_

-- III -deverão ser organizadas Mesas Receptoras distintas para os eleito rés_ de cada Estado ou Terriiório·.
§ 1? Quando o número de eleitores for rcdu_údo, o
Juiz Eteitoral poderá reunir os de dois ou mais E11~ados
ou ier-iitórioS numa única Seção utilizando, porém, urnas diferentes para os de cada circunscrição.

.§ 2.,

,_ .. ·

§ 2'~ As empresas de rãdio e televisão. ficam obrigadas a divulgar, gratuitamente, comuri;icados
da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 (quinze)
minutos, entre as-dezoito e vinte e duas hor?S, nos
45 (quarenta e cinco) dias que procederem ao pieito."
- -- Art. 29 Nas eleições i:ãdiretas não será perm'itida a
propaganda eleitoral por meio de emissoras de rãdio e
televisào._ ~_
,
Art. 39 O Tribuna_! Superior Eleitoral expedir3., dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da vigência deste decreto-lei, as instruções necessãriaS à sua
execução.
Art. 49 Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 59 Revogam-se os arts. 252, 253 e 254 da Lei n<~
4. 737, de 15 de julho de 1965, e demais dispoSições em
contrário.
i
Ernesto Geisel, Presidente da República -Armando
Falcão.

LEI No 6.091,
DE 15 DE AGOSTO DE 1974
(Texto consolidado)
Dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes nas Zonas Rurais, e dá outras providências.

Art. 12. A propaganda eleitoral, no ràd1o e na televisão, circunscrever~se-ã única e exclusivamente ao horârio gratuito discípliltado pela Justiça Eleitoral, com a
expressa proibição de qualquer propaganda paga.
Parágrafo único. Será perinitida apenas a divulgação
paga, pela imprensa escrita, do currlculum vitae de candidato e do número do_ seu registro na Justiça Eleitoral
bem como o Partido a que pertence.

Ã~t.'

-

_ -~J!._ _Iª-·-_ ~il- _Z<m_a_~l~i!9rª-l-ºç__QI'is~l!lLrçççº~ll.QQ_a

requisiçãO, o Juiz Eleitoral determinará:
I - a remessa imediata da folha individual de votação
e da 2' pã.rte (canhoto) do título ao Juízo Eleitoral do
Distrito Federal;
I I - a anotação de que o eleitor, enquanto não optar
pela'· devolução dos docum~ntos mencionados no n~> 1,
permanecerá votando no Distrito Federal e apenas nas
eleições para o Congresso Nacional.
Art. 19. O prazo a que- Se refereO Çf~> do art. 17
reabrir-se-á 90 (noventa) dias após a data das eleições gerais.
AÍ't. 20. As Mesas Receptoras de votos no Distritõ Federal aplicam-se as seguintes narinas: - - ~---1- seus membros são nomeados ã.té 30 (ttintã)_ diasantes da eleição, dentre os eleitOres da própria Seção, ou,
sendo necessário, ~entre outros do Distrito Federal;
II - os locms onde funchiiiarão serão _designados no
prazo do inciso anterior;

Ressai v <idas as disposições constantes deste ar-

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- So.bre a mesa,
projetas de lei que vão_ser lidos pelo Sr. !~'~Secretário.
São IidO~S-os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 127, de 1986

ArL 23~ As urnas utilizadas no Distrito Federal, no
dia seguinte ao-da eleição, serão enviadas para o Tribu-_
nal Regional Eleitoral do Estado correspondente que desigri.arã a Junta ou Junt_as competentes para a apuração.
_· Art. 24:- ASiiOfinaS consta'ntes da Iegh;lação eleitoral e partidária que regulam a propaganda dos partidos e
candidatos não se aplicam ao Distrito Federal, onde não
-será admitida qualquer espécie de propaganda, salvo a
divulgação escrita dos nQmes e números dos candidatos
registrados feita exclusiv~ente pelo Diretório NaciOnal
dos Partidos Políticos.
Art. 25. O eleitor inscrito no Distrito Federal, por .
transferência, poderá, a partir de 1975, requerer retransferência para a zona eleitoral de origem.
§ 19 O pedido de retransferência devidamente instruído será remetido para a zona eleitoral indicada pelo
eleitor, onde será processado e despachado.
§ 2? As diligências que se tornarem necessárias serão
cumpridas através do Juiz Eleitoral do Distrito Federal.
§ 39 Deferida a insCríÇão, o Juiz.Eieitoral do novo
domicílio enviará títu1o eleitoral para ser entregue ao
eleitor pelo Juiz Eleitoral do Distrito Federal.
§ 49 Deferida a inscrição, o Juiz Eleítoral do novo
domicílio enViara o--títUlo eleitoral para ser entregue pelo
Juiz Eleitoral do Distrito Federal, assim como a folha individual de votação e a segunda parte do título.

"Art. 59 A remUneração mínima mensal, devida aos Fonoaudiólogos, diplomados nos cursos de
graduação em Fonoaudiologia, em hipótese alguma, pOderá-ser inferior ao valor de 6 (seis) salâdos
inín1rifos, por umajrirnada de trabalho de_30 (trinta)
horas semanais.
§ 19 Na hipótese da jornada de trabalho ser superior ou inferior a prevista neste artigo, a fixação
do salário mínimo profissional serã feita tomandose por base o Salário hora.
§ 2"' O s-alário noturno será remunerado com b
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a
remuner:ação base do salário diurno.

ArL 18. Para o exercício de qualquer das atividades relacionadas no artigo 41' desta leí, em qualquer modalidade de relação trabalhista ou empregatíci3., serã exigida, como condição essencial, além
do diploma de nível superior, -devidamente registrado, a apres_entação da Carteira Profissional emitiâa
pelo respectivo Conselho Regio~al de Fonoaudiolo~
gia."
Art. 29 O artigo 49 da Lei n'i'6.965, de 9 de dezembro
de 1981, passa a vigorar acrescido dOs seguintes parágrafos, renumerando-se o atual parágrafo úiüco para parágrafo 3~>:

LEI N• 6.961,
DE I• DE DEZEMBRO DE 1981
Altera a redação do caput do art. 17 da Lei n?
6.091, de 15 de agosto de 1974, que "dispõe sobre o
fornecimento gratuito de transporte, em dias de
eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais, e dá
qutras previdências.

O Presidente da Repúbli~a,
Fuça saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. !9 O caput do art. 17 da Lei n9 6.091, de 15 de
agosto de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:

..Art. 17. O eleitor que residir no Distrito Federal poderâ requerer ao Juiz Eleitoral de seu novo
domicílio a remessa de sua folha indivídual de votação para sufragar nas eleições:
I - dos Estados: para Governadores, Senado
Federal, Câmara dos Deputados e Assembléia Le-

- -g-islativa;
II - dos Territórios: Câmara dos Deputados."

Art. 2'l Esta lei entra em vigor na data de sua publi--cação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, li' de dezembro de 1981; 1609 da Independên-.
cia e 939 da República. - JOÃO FIGUEIREDO_-:lbraim Abi-Ackel.
·
( Ã Comissdo de ConstituiÇão e Justiça.)

- OSR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente
]idQ,yai.,_à publicaÇão.
O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto)- A Presidência
recebeu as Mensagens n9s 132 a 134, de 1986 (n?s 174 a
176/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da
República, nos termos d_p art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 211 da R~olução nf} 93[76,

.

Altera disposiÇões da Lei n<~ 6.965, de 9 de cJe..
zembro de 1981, que regida o eXercício da profissão
de fonoaudiólogo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'i' Os artigos 5~> e 18 da Lei n'i' 6.965, de 9 de dezembro de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:

-c~onal.

-~--
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do Senado Federal, solicita autorização para que as Prefeituras MUnjq,ipais de Colméia (GO) e Monte Alegre de
Minas (MG) possam contratar operações de crédito,
para os fins que especificam.
As matéria:; Set-ão despachadas às Comissões de Economia; de Ccinsti~uição e Justiça e de Municípios.

tigo, aplicam-se às Mesas Receptoras de votos organizadas- ~o Distrito Fc;ideral todas as notmas_ d_a l_egislação
eleitÕral.
- ~Art. 21. Os Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados comunicarão ao Tribunal Regional Eleitora} _do Distrito Fedetal os_nomes e os núrneros dos candidatqs que
houverem registrado.
Art. 22. Os- delegados e fiscais dos partidos serão
nomeados pelo Presidente do respectivo Diretório Na-

·17: · ~o· ~~~it"c;r. q~~ ·~~idi;~~ Di~t;it~ ·F~--;;;i P~~

derá requerer ao Juiz Eleitoral de seu novo domicilio a
remessa de sua folha individual" de votação para sufragar
nas eleições:
I - dos Estados: para Governadores, Senado Federal,
Câmara dos Deputados e Assembléia Legislativa;
II -dos Territórios: Câmara dos Deputados.
§ I~' O pedido poderã ser formulado até 45 (quarenta
e cinco) dias antes da eleição, por meio do preenchimento de formulário próprio, impresso ou datilografado,
apresentado ao Cãrtórío Ell!itoral, ou aos postos criados
para esse fim.
§ 211 Na apresentação do formulãrio-será exigido o
título de eleitor, ou certidão da inscrição eleitoral, e um
documento de identidade, que-serão devolvidos no ato.
§ 39 No titulo eleitoral, ao ser devolvido, serâ anexada indicação da Seçào Eleitoral a que ficarã vinculado o
eleitor no Distrito Federal.

Sãbado 31

_

§ 19 Nas escolas oficiais de Fonoaudiologia,
que estiverem em funcionamento, apenas Fonoaudiólogos poderão assumir Os cãrgos docentes, de di-'
reção, coordenação e supervisão, excetuando-se. no
caso do ensino, as cadeiras ou disciplinas que, pelo
seu programa, possam ou· devam ser ministradas
por outros profissionais_
§ 29 Nas escolas de J9 grau, ou equivalentes enas indústrias, através d~ convênios com as entidades oficiais de saúde, ou como modalidade de estágio, srirà realizido-ànua-lmeni<;, o acOrri.{mnhamentÕ
fonoaudiolóiico dos seus alunos e dos trabalhadores.
·§ 3•

Art. 39 Osartigos27e28da Lein~"6.9_65,de9dede-
zembro de 1981, passam a vigorã.r com a seguinte redaçàO;-re-riUrileraiidO~se·o:;:-aiuais 3rti,8:os 27,28 e Z9 para
2'J, 30 e 31.
"ArL 27. O exercício das atividades de Fonoaudiólogo sem observância do disposto nesta lei
configurará o ilícitO penal, nos termos de legislação
específica.
Art. -28. A infringênciã. das disposíções do artigo 5? acarretará -à empresa ou entidade infratora a
multa de 6 (seis) salários mínimos, aplicada em décuplo pela autoridade fiscalizadora do Ministério
do Trabalho, em caso de reincidência."
Art. 49 O Poder Executivo regulamentará apresente
lei no prazo de 90 (nov~nta) dias contados da sua publicação.
Art. 51' Esta lei entra ~m ~igor na data de sua publiCação.
Art. 61' Revogam-se as disposições em contrári~.

. :;;•.,-•_ ·:. .
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Justificação
e_ cada ve:z mais imperiosa a necessidade de se fixar o
salário mínüno profissional para as diversas atividades
ou profissões já regulamentadas.
_

Representando a folha de salários um dos f~tore_s:-~e
maior peso na produção, adotam as empresas, como fuedida primâria de redução de suas despesas, a política de
redução dos salãrios ou, mesmo. da dispensa sistemática

de seus empregados, ao invés de, como seria natural e.
mais coerente. promover a reciclagem e _a reavaJiação de
seus programas, equalizando a relação do custoben!ficio.
,-_ ___ ~--·. , ,
__ ,..
~Assim, o salãrio mínimo profisstonal, por mm to combatido pelos que consideram um nivelamento ..po_r baixo", assume, neste período pós-infiaci9hádõ~_um_pâpel
de fundamental importância no mercado de trabalho,
pois evita o aviltamento das_ remunerações das categOrias
profissionais regulamentadas e, ao mesmo tempo, a rotatividade da mão-de-obra, uma vez que não mais interessarã ao empregador a substíhiTÇão sisíerriática -de seUs
empregados, porquanto, em qualquer hipótese, terá de
pagar, pelo menos, o salário mínimo profissional.
- Poi: este motivo ê que; aó_.ateitder_ em parte as justas
reivindicações das Fonoaudiólogas Maria Nolia Oliveira
de Lacerda e Maria Luiza de Menezes Dantas, expresso
em trabalho que me foi apresentado preconiz;áitiOs, ain~
da, nesta proposição, que, em nenhuma hípótese, a remuneração mínirila mensal da categoria poderá ser inferior ao valor de 6 (s.eis) S:a~ãrios miniirios.
As demais alterações que propõinos são meros ajUSteS
da lei em vigor a· situações- reais. Ante a existência de um
potencial de profissionais jâ diplomados, seria incoerente que os cursos de fQrmação unive~sitâi:'ia continuassem
a ser dirigidos por docentes não especializados.
----r>o mesino modo, pretendemos a ·adoção nas es-colas
de li' grau e principalmente, nas ind'íistrias, seja feito,
anualmente,' o acompanhamento fonoaudiol6gico dos
alunos e empregados, como medida preventi~a dos_males e deficiências da fala e da audição.
ESlaildo, pois, o presente projeto em confOrmidade
com numerosos outros dispondo sobre o mesmo tema,
estamos certos do apoio desta Casa para a sua aprovação.
,
- ·- Sala das Sessões, 30 de maio_ de 1986. - ~ssos Pôrto.

LEGISLAÇÃO C!TA[)A

LEI N• 6.965,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1981D~põe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo, e de~rmína outras providências..
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Art 59 O eierCICío das atividades de FOiloaU:diólogO

sem observância do dispostO nesta Lel configurarâ o tltcito penal, nos termos da legislação especifica.
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·DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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- i) su.Peivisionar profissíõilais- êã]unos em trabalhos
teói'icoS e prátiCos ode Fonoaudiologia;
j) assessorar órgãos e estabelecimentos pllblicos~- ilu- ·
tárquicos, privados ou mistos no Campo da Fõnoã.lidiologia;
1) participar da Equipe de Orientação e Planejamento
Escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiolQgicos;
m) dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição;
n) realizar·outras afiVidades inerentes à sua formação
universitária pelo currículo.·_
_
_-_:Parãgtafõ único. Ao .fonoaudiólo~o é permitido,
ainda, o exercício de- atívidades vfnculadas às têcnicas
psicomotoras, quando destinadas à correção de distúrbios auditivos ou de linguagem, efetivamente realízado.
_ Art. 2,_7. A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo dentro de 90 (noventa) dias.
Art. 28. Esta Lei entrará effi vigor na data de sua
publicação.
·
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DECRETO W 87.218,
DE 31 DE MAIO DE 1982..
Regulãininta a Lei n"' 6.965, de 9 de dezembro de
1981,, que ~ispõe Sobre a regulamentação da profissão
de Fonoaudi6logo, e determina outras providências.

O n6sso PrOjeto busca, assim, restabelecer o direito de
priofidade eiii favor do proprietário do solo na exploração minerai. Caso tal direito não se exercite, aí sim po-dem e devem prevalecer os critérios previstos na legislaçãO atual.
Sala das Sessões, 30 de maio de 1986. - Nelson Car~
neiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDIGO DE MINERAÇÃO

Ã~t." .1.1 ~ •• s;;ã~ ;~pdí~d~~," ~~ ·;pti~~dã~ d~~.r·eg·i;~
de Aut__o_rização, Licenciamento e Concessão.
a) o direito de prioridade à obtenção da autorização
de pesquisa ou do registro de licença, atribuído ao interessado cujo requerimento tenha por objeto área consi-:derada livre, para a finalidade pretendida, à data da pro·
tocolização do pedido no Departamento Nacional da
_Produção Mineral -_DNPM, atendidos os demais r_equisitos cil.biveis, estabelecidos neste Código; e
b) o direito à participação nos resultados da lavra, em
valor correspondente ao dízimo do Imposto sobre Mine-.
rais, aplicãvel, exclusivamente, às concessões outorgadas
após 14 de março de 1967. (4-B)
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e E;fJ_e~tG.f

PREsiDENTE -(Passos Pôrt~_·- Ús projeto's
lidoS Serão publicados e remetidos às cOmissões competentes.

_:h-SR._

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura. de Legislação Sociq/__e de Finanças.)

.PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 128, de 1986
·
Modifica dispositivo do Código de Minas, para o
fim de dispor sobre o restabelecimento da prioridade
ao proprietário do solo.
O Congresso N_acional decreta:

Art._ l~' O art·. ll do Decreto-lei n"' 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Minas), passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 11. A autorização_de pesquisa Cni- a çoncessãQ de lavra serão conferidas exclusivamente a
brã.sileiros}:ill -a sociedaCies organíiadas no Pais, em
cqnformidade:_com a legislação eiri V1gor,-ãSSf:gurado sempre o _direito de prioridadeaO propfiêiárío dÓ
solo.
Parágrafo único. Quando não for exerCitada ã
priorida~e a que se_refere este àrtigo, respeit8.Ne~ão
~ na· aplicação dos regimes de autorização, licenciamento e c-oncessão:
- I - preferência por ordem de entrada de fequerimento no DNPM, relativamente aos demais interes-<Sãdos;·e
II -direito à participaÇão do proprietário do
solo nos resultados da lavra, em valor correspondente ao dízimo do Imposto sobre Minerais."

Art. 18. Para o exercício de quatquer das ativid3.de8
relacionadas no art. 49 desta Lei, em qUalquer modalidade de relação trabalhista ou em"pregatícia, setá eXigida,
como çondição essencial, a apresentaç~o d=:t carteira p'rOArt. 21' _ Esta Lei entrará em vigor na data de sua
fissional emitida pelo respectivo Con~elho.~
. • • • • ' •••• __,.,...,.._--:-- -·-~ ~. ~--· ••• ;, ; •• •.• ,..,.,~-=--. ·--~--~-· __ pu~licação_.
Art. '41'_ .E: da competência do Fonoaudiólogo e ~e
Art. 39 Revogam-se as disposições ·~m -contrâ.rio.
profiSsionais habilitados na forma da Jegislação específiJustificação
ca:
a) desenvolver trabalho d; prevenào n~ ~~-s~ refere
O Decreto-lei n~' 227, de 1967, ao dar nova redação ao
à área da comunicação escrita e oral, voz e audiçãO;
antig-o Código de Minas, na verdade alterou Profundab) participar de equipes de diagnóstico; r_eaTizarldo.a
mente a legislação sobre minerais do País, acabando, inavaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição;
c!usive, coin o senipre respeítado direitO de prioridade
c) realizar t~rapia fonoa~diológica dos problem'âs_ de
do proprietário dQ solo. _ ..
comunicação o!aLe escrita, voz. -e aufilção;
A primeira lias conseqüências desse novo tratamento é
d) realizar o aperfeiçoamento -doS padrões da voz _faa ·de ficar peiTníiido a qualquer cidadão solicitar alvará
la;
de pesquisa _etn gleba de terra que não lhe pertença e
e) colaborar e_m__ as~untos fg_noaudiológicos ligados a
mesnlo que o proprietário-dessa terrª___n__ão o ienha autorr:
outrasciência:s;·--==-- ~
- _ -~ _-_~:- .. __ =,_._ -:=-:-.-- - ~c!_~r~vi~rnente. · _-- , -. _ . _ _
__
_
() projetar, dirigir ou e'feturu' pesqLuiSàS fonoaudíõiõ~ Na o se aperc_ebeU o fegislador, contudo que a partir de
gicas promovidas por entidades públicas, privadas, autal meCanismo deu ensejo ao surgimento de pessoas inestárquiCaS e mistas;
"-- ·
-crupulosas Que se apropriam de terras alheias (oU do dig) lecionar teoria_ e prâtica fonoalldiólóg!cas;reitP à exploração de riiin~rais em terras alheias) para,
b) difígir serViçOs de fonoaudiolQgia- em estaôeleci- _
posteriormente, negociarem com os- proprietários ou
mentos públicos, privados, autárquiCos e _mistos;-- -nH~smo·com terceiros.

e
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OSR. -PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Há oradores
inscritos.
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardo·
so. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a_ palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR.. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR~ PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

_a

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revísão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Notídafu os jornais que o Tribunal Superior Eleitoral
decidiu, e o fez cm boa hora, prorrogar até 15 de junho
próximo o prazo para o recadastramento no território
-nacional.
-A medidi merece o aplauso geral, já que facilitará,
aqueles que até agora não puderam fazê-lo, a oportunidade, de um mOdo mais simples, de integrar o corPo eleitoral dO País. Mas há uma grande confusão e é necessã.ria uma Campanha para dissipar dúvidas: muitas pes~
soas acreditam que,. terminando o prazo do rccadas_tramento, não podem se incluir no corpo de eleitores que
deverão particiPar do pleito de 1S de novembro. S um
-~quívoco.
-=-=
D~pois de 15 de junho,() alistamento coti.tfnuará aber- fo_ e atê:-6 de agosto, nonnalmellle, como no passado, todos mr__cleitores. que não foram recadastrad_os podem
comparecer às respectivas Zonas Eleitorais e, ali, pedir a
sua inclusão no corpo eleitoral.
Essadivulgação,_Sr. Presidertte, é_nec.essâria, inclusive
porque evitará, numa cidade como ~ ~íiia, que muitas
pessoas que_ desejam continuar eleitutes nos seus Estados, façam despesas desnecessárias e, até superiores às
suas próprias possibilidades, para não perderem o prazo
que se extingue a 15 de junho, já queJ de acordo com o
- dlspositivõ da Lei, não se previu que numa cidade de trasiuntes, como é Brastfia, se permitisse que o próprio Tribumi.I Regional local, ou Juízes locais, recebessem apenas o pedido de recadastqunento e enviassem aos respec~
tívàs _Estados e às respectivas z_onas eiçitorais. E i!Í~ Çntãb, quando do recebimento do título, o eleitor compareceria e assinaria o f(:C;__áâastramento. Seria uma só via:
gem, uma só despesa, e não desvincularia o eleitor SUl-- ~og~denSe, acreãno, baiano, paulista, da9uete mundO
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politico em que ele viveu e se-Criou, e que deseja pefpCtuar, jã Cjue a_ sua tfinsitoriedadC por Brasflia termina,

muitas vezes, seja com o m_andato,_~cja c:;om o__ praZo do ·
serViço PúbliCo a_queeleestfligado:-Foi uln esqüC:cimen'~
to da lei e que não foi J)ossívCfsUprir Pelo TribUnal Eleiw ·
torai.
Mas há aiilda um assunto mais grave. Hã numerosos, __
brasileiros que vivem no eXterior e que desejari3in partí-· ~
cipar do recastramento, não só rios ·consulados, nas embaixadas, dever-se-ia' fazeruma grande divulgação para
permitir esse recadastramento dos brasileiros que ali estão, e que ali não vão ficar, mas que flão Podem fazer
uma viagem- somente J)arii isso ao Rio de Janeiro, por
exemplo.

O Sr. Mário Maia --Permite-me V. Exf um apàrte?

O SR.-NELSON CARNEIRO- Com muil~_honr~l!
O Sr. Mário Maia - Nobre Senador Nelson Carneiro, V. Ex• aborda um problema da maior importância
neste País. Não sei quando vamos deixar de ser improvisadores, porque todas as vezeo que se aproxima um ato
eleitoral o Coõgresso Nacional, o Poder Ex~tiv-o e o
própriO Poder Judici~io, encarregado da legisl3ção eÍei- ·
torai, começam a elaborar ptojetos e soluções que ficam
muitõ próximos do ato das eleições mircadas. Vivemos,
há mUitos ãnos, ·numa etefna ínlprovisilção de ffieioi, de
recursos, de métodos. Enfim, não achamos ainda um
método adequado para criar uma estabilidade na Lei
eleitoral. V. Ex' aborda, com muita propriedade, os
vâJi_os aspectos desse problema eleitoral. O Brasil é um
País continental. Não podemos comparar as regiões urbanas, suburbanas e rurais de São Paulo com as .da Amazônia, porque a Amazôriia-é um contirien~ é outro Pili~
os seus problemas são diferentes. No meu Estado, por
exemplo, fazemos agora a campanha eleitoral que estâ se
esboçando e temos que fazê-. la obrigatoriamente através
de asas de aviões teCo-teco-, monomotoies, poi-queo nog.. ~
so Estado é carente de estradas para comunicar-se com
as poucas cidades que temos. Então, são problemas variados para várias regiões; Esse prOblema do recaC:iastramento, por exemplo, na Amazônia, está sendo uma coisa
tremenda, um problema tremendo para todos nos da
Amazônia, o Estado do Pará, da Amazônia, do Acre, de
Rondônia, porque as distâncias são íilcalculáveis, abrangendo cerca de 300 a 500 km de uma cidade à outra. O
material oferecido pel~ Justiça Eleitoral não chega às cidades, nobre Senador. Nós, políticos, é Que estamos coo_~ ando, e o Senado também, mandando alguns fonnu·
lãrios para que a Justiça Eleitoral possa fazer chegaresses formulários ao eleitor comum. Veja bem, a Justiça
Eleitoral se vê na contingêii.cia, de depender dos polrticos
da minha terra, da cooperação de lhe fazer chegar às
mãos alguns blocos de f9rmulários de recadastramento
para ela poder realizar o recadastramento na zona rural
e nas zonas de seringais. do Acre. Entã-o, louvamos a sua
colocação, que não é um- prOtestO, mas é: uma advertência, para que a própria Justiça EleitOi'af Seja mãleável
para com esse problelii-a, dilatando ao mãximo os prazos
que sejam cabíveis, que estejam Coffipâffveis côril~ as dificuldades de nossas populações no recadastramento e no
cadastramento que V. Ex~ chama a atenção, com muita
propriedade. que ocofrerã até três meses antes do pleito
eleitoral de 15 de novembro. Muito obrigado pela sua
concessão.
-O SR. NELSON CARNEffiO -Muito obrígado. V.
Ex• focaliza no seu aparte o aspecto das deliberaç_õ_es de
última hora que tumultuam geralmente os pleitos eleitorais. Uma delas, 'a que já me referi e _mãn_if~tera:qui ~
meu ponto de vista, diz respeito a esse largo dibale sob!e
a divisão_ do tempo na televisão e rloS meios dC.comunicação, em geral, inclusive rádios.
.
Quando se debateu o projeto que a&ora está retornando da Câmarã, e enquanto o nobre Seriãdõr J3mil i-iad·
dad estudava a proposição apresentada pelas LiderançaS
do PMDB, PFL e PDS deixei claro a minha discordância
com esta divisão, que excluía do rádio e da televisão
aqueles partidos que, constituídos legalmente depois de
1982, estão proibidos de comparecer a esses meios de_divulgação, porque não têm Deputados ou Senadores; ·eles
que não puderam ter candidatos a Deputados ou Senadores, antes de constituídos, e as eleições se feriram em
1982, e somente depois eles forani -organizados."Era na:_,_
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tural "(iue a ICi nãO esquê&sse ·a situ8Ç'ã'il dos peQueriOs
par~id~ _que por ~-~ pe"qJJ.enOs neçessi_~m de se afir..:
ptar ãtravés daâiy~ga_çãõ dos seus progiamas e dos seus
cãrididà.tOs, sOb peri~ _ClC_eiofanDO!q>oSsibititi~do ~_pre
seii'Çã dC:Sses j:larifdos ·no Pleito· eliitoral e,- ao iriesmo
tempo, evitando que eles se apresentem dianre do eleítora.Q._Q,, atr_a\'és_4a divuJ_s:ação dos no.mes e dos programas
-- ··- ·
· -pàrl1dãrÍos._ ·
·
Quero airida uma vez deixar conSignado aqui, esta posição, para~ que dela não se_ tenha nenhuma dúvida. Já
afirmei Uma vez e agora -reafírmó: tUdO jsSO resulta bem,
e apro~dto o _aparte do Senador_ Mário Maia, porque
tudo isso se deixou para a últiritã hora. O proJetO do:Se=nado de minha autoria que _distinguia aS-Sublegendas estâ há~ mais dt:: Ufl"!_ ano na Çâinara dos. Deputa9os. _Tem
igual-PraZO -um-OU.tfo', quê eXtinguia a Lei Falcão; mas
estão lâ dormind_o e_ só à últ_ima h9ra se faZ uma proposição_ englobando túdo isso, suscitâildo vários problemas
e cri8.ndo Váfiasíb)Ustiças.
-· -__ ' ·""- ._
São estas, S-(. Presidente, as considerélções que deseja~
va formular nesta oportunidade, fazendo um apelo para
que se divulgue_que aqueles eleitoies que não_ puderem,
pçr qualquer motivo, se rec~dastrar até ci dia 15 de junho, quando tudo.seria mais-fãcil, nem por isso eStão impedidos de in~grar o corpo eleitoral do PafS, desde que,
como no_ passado, façam o seu alistamento atê o dia 6 de
agosto. Assim ter<mtos uma grande massa eleitoral, que
poderá comparecer às eleições próximas prestigiando os
candidatos, não só aos Governo- dos Estados ma~ principalmente, às Assembléias Legislativas e à Assembléia
Constituinte.
__
Espero que.esse apelo se divulgue, para conhecimento
de todos os interessados que buscam participãi' de um
pleito decisivo-para os destinos da Nação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas_.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrt_o)- Concedo a
pa!a-::_r!_ao ~~b~~ Sena~~r~José ~i.ris.
O~SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE Ã Q,EVI$A0 DO OR4DOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filh,o)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte "discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Levados pelo sentimento de bem servir como uma das
tónicas desta Casa. e não podiam os -ser exceção, como toda a Bancada do Acre, pois em nome dela estou falando neste momento, ao tomarmos conhecimento de que
os funcionários da antiga Guarda do ex-Território Federal do _Acre estavam sendo excluídos do beneficio do
Decreto-lei n9 2.251, de 1985.
Tendo à frente o nobre Senador Mário Maia, o nobre
Senador AltevJr Leal e o orador que ora está nesta tribuna,lnii::diatamente entramos em campo e fomos defender
esse djreito já adqUirido_ por esses bravos patrícios. O
nosso primei to contato foi com o Tribunal de Contas, na
pessoa do D"iretor~Geral. no dia 8; no dia 9 estivemos
com o Presidente do Tr~unal, o Ministro Fernando
GonçalveS,- que foi muito atenciosO cõnOsco~ Na oca-sião, fciíexpedidO parã S. Ex:', ai:JtesdoenContrO;já Por
~antec!pação, o seguinte teleX:
MiniStro Fernãndo Gonçalves
=Presidente do Tribunal de Contas da União
.. -Brasília- DF

Situ:ãÇãO econômiCofinanceira ·que ·ãflige inte&rantes -extinta -du"aráa
Territorial do Acre (atiVÇls e)n"ativ_os) cujo._pagamento r~_ultante ~nt~rpretação_extensão benefícios
-- Decreto~ lei 2:?-5 1/85, foi suspenso decisãO desse Tri·
~ huna!,_ apelamos alta compreensão V. Ex' autorizar
ad re]f!rendum Egrégia COrte, liberação pagamento
aqueles heró_icos servidores até aprovação lei trami~
tação Cmlgtesso· Nacional autoria Senador Mário
Maia ou expedíção DeCreto Lei Presidência RCpública regulariZando sitUação referidos SCrvidoies.
Cordjalmente. -:-Senador Mário Maia - Senador
Jorge -:Kalume:
- ' ·
-~- --cOOhecidOres da· grave
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O-Colega AltCVifleai estava ausCnte de Brasília nesse
dia.
Apôs essa providência~-estiveri"ios tambêm com o Mi~
nistro Marco Maciel, no dia 9 de maio. Com -quem nos
entendemos. Deixamos em mãos de S_,. Ex• um expediente como bússola, a orientar o caminho a seguir;para que
esses- integrantes da antiga Guarda TerritOrial não fos- sem préjudic.ados, o qual passo à Taquigrafia, para que
faça -pãrte inteS:ran-te deste meu pronunciainento.
Como corolário, no dia 28, portãnto anteontem, esti~
vemos com os Ministros Paulo Brossard e Marco Ma·
ciel, tratando do mesmo assunto, primeiramente com ·o
Ministro Paulo Brossard e, depois, com o Ministro Mar~
co Maciel, que foram corteses, ác_olhedores, e a eles secunaamos·a 8j:iel(fque Vfnhafuos f3zendo anteriormente,
em beneficio desses servidores, e deixamos em mãos do
Ministro Paulo Brossard o seguinte expediente, que lerei
a séguír, para fazer parte também deste nosso pronunciameiltO. -Diz O documeilto:
Brasília, 28 de maio de" 1986.
Exmo Senhor
Ministro Paulo Brossard
DO. TitUlar do Ministério da Justiça
I) Ao Senhor Ministro Marc:o. Maciel, no dia 9
deste mês, fizemos um apelo no sentido de estender
os benefícios do Decreto·Lei n9 2.251/85 aos antigos_ integrantes da Guarda Territorial do exTerritório Federal do Acre (ativos e inativoS).
2)_ O Ministério dã Justiça vinha pagando regularmente aos ativos e inativos da ex-Guarda Territo·
rial do Acre, louvado na interpretação dada pela leitura do expediente do Tribunal de Contas da União
desde março- de 1985~
3_) = Só a partir do mês de maio deste ano foi o assunto revisto pelo próprio Tribunal de Contas da
União, com interpretação diferente daquela dada
- pelo Ministério da Justiça~
_
4) Face à contrgvérsia, o Diretor do DepartaQlento de Pessoal do~ Ministério da Justiça determinou a suspensão dos pagamentos.
5) Elevado o Acre a Estado pela Lei nt
4.070/62, a União assumiu o ônus do pagamento do
pessoal do ex-Território Federal.
6) Dada a urgência dQ assunto, pedimos ao Ministro Marco Maciel que intercedesse junto ao Presidente da República. no sentido de, através de Decreto, normalizar essa situaçãO.
7) Por certo esse Ministério, ao qual estão afctos os funcionârios do ex-Território Federal do
Acre, deverá ser-ouvido a respeito desse moment~o
assunto~

8) Rogamo-lhes o especial obséquio de. com a
s.ua peculiar sensibilidade, atender a esse justo pleito.
Com nossos cumprimentos. - Mário Maia Jorge Kalume - Altevir LeaL

DocurllentO áõ mesino teor também-levamOs ao MiniStrO Marco Maciel, e ontem estivemos com o Senhor
Presidente da República, tratando deste momentoso assu-nt6.-Sua Excelêncía fOf de~uma gentileza cativante
com todos n~. quando entregamos_nosso expediente
sobre o assunto que nós levou a sua presença; Sua Excelência nos- prometeu, diligenciar esforços rio seritido de
encaminhar~ esta Casa ou ao Congresso Nacional uma
mensagem- p·aia regularizar eSsa situação. Consta-me
agora que Sua Excelência- jã tCria tonlado essa providência, e queremos, desta tribuna, por antecipação, cotnuni·
cat, em nome de Sua Excelência o Presidente José SarneY, esse atendimento ráPido dado ao pleito feito pelos
Seriadores Mário Maia, AiteVir Leal e pelo qUe está nesta tribuna. Por certo, com a chegada dessa mensagem, o
Congresso Nacional a acolherá urgentemente, para ir ao-encontro desses servidores que estão passando monlen- ·
tos difíceis de sua vida, uma vez que seus orçamentos foram prejudicados.
Na ocasião, Sr. Presidente, quero dizer mais, que desenvolvemos esse esforço s.em segundas intençõeS, sem
pensar em questão eleitoral, porque todos nós somos
movfdos peJo interesse -de- bem servir aos nossos semelhantes.
Set perfeitamente que depois desta nossa iniciativa es.:pontânea; dOs ·se-n-adores Mário- Maía, Altevir Leal e
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deste orador, outros_elementos, que estão lutan~o ·tam-·
bém, mas vieram após a_nossa luta já vit_orio~a. possívelmente, apossados-desse triunfo, venham, amanhã, a pro_clamar a vitória.

~

.

- Súa Exc-~teri~iâ-ponde~óu ~~~nã~ ~~ ~nl~ÇãO deste

'-t

-

1.

i-Cnciâdo. ço-stunw dizer gue_ a.Am~ônia é_ wn.corpo ~e
gigante com cérebro d.e çrianç}l;Temos qUC c::ofthecer -a
nalissimos -:-_aij.tõrizou, em nossa presença, o seu Gabi-.
Amazônia, Sentir ·a- Amazônia para administrá-la., Da(
nete--Civíf_ii _C:Iab~,ra,.r_jJTiCdi~tameilte uma menSa~~ ao
por que temos .que- ter urit Ministério, Miilimiriistério,
co-ngresso Nã.cionaf, em forma de projeto de lei, qúe tra. com Seçr~taria syl:lor:di_nadl_l_ ao PresideJJ,tcn;ta RepúbliO Sr. Mário Mala - Permite-:me V. ~·.um ·ap~~?
__ mitJ.iia~m__!:li_r~ter de urgência, paia reparar tal injuStiça.-·
ca, desvinculandO.:a do Mini_stério- do :Interior. Aquf
O SR. JORGE KALUME --Voujâ atender·a.V. Ex•
De_ m·odo que, nesta oportunidade faço_:-um apelo· aos
também estâ o _nosso pedido, firmado por Jorge Kalume,
]ã dizia um grande pensador am~ricam) -·-Sc-ilãó me•
· - nosSos_ ~res. ~qui, ·no SenaOo.;. l~J&o -chegu~ a m~téria.
. . ·
Mário Maia e Altevir Leal.
falha a memória George Wa~hington -;-que a Vitória
aqui. uma~vez ouvida as.q:.mi~.ões espe_cf:ficas;_e1a~seja
.Para e~Cerr:.tr, ~ãn'ibé~ pedimos aó SenhOr l'residente
tem -muito's pais e derrota,, infelizmente, ~ Qri'ã._
imediatamente colocada na__Or;d~_ do [)i~ Patà~r v_o- -.
da_ República agilizaSse j tintó às suas_ Li~eranças a apoSe esses elementoS que viefam posteriormente a n'ós
tada, porque aqueles:funcionárl_os estão-coth 9SJWs orSentadOriâ _dos soldados da .borracha. aqueles nordestidenados &.\lspensosjá há maisde)lm_mês~
soubessem·quc a iniciativa não teriá boa guarida, talvez
noo_.qu~:'foi~ coãv.Oçad.os _nos ano_s:d-C-39 ou~~ pai-a um
, ·estivessem PrOclamando pela impreitsa os triunfos qut
·em completa dificuldade~ causa~~lhes
poyo,tront na AJPa:z~mia,_pórque, sem·borracha, ·os alia~
eles áinda não, tiveram e que nós vamos ter brevemente.
tornos ci::onômic_o. financeitó- e: S<:ICial.
dOs _ri.ão çanharlám~'a guCri'á:- Com certez~: A. b_orrach8
Ouço
E,;;+, nobre Senador Mário M~ia,_co_m muíta
·prôbfema V. Ex• co(oca' o .fukw. 'da_v~
foi o_artig() prirriordiill para a vitóriados aliad_os, porque
alegria.
· · ~
'~aqueles _gue_se valem des.sc::s_momentos,. deniagog'icaffien- ·
os seringais asiáticos foram bloqueados pc;las forças "do ·
.·_-.-te, e, COm? demag·og~ v:ulgar~~ .':PrOC~ram int~;Upir a
Eixo..P.romessllS esciitas fora
· ; aos nor·
() Sr. Mário -M~a -·Nobre Senador Jorge ·Kalume,.
idéia do_ -povo atra\'és__ da-:.divulgação. _com _notíc'iai adre_destirl9S,.:._na-que_1a_ êpoea jovt;:Qs nor
hoje al·_
demente preparadas, em Jornais, arhplamente_sabido que
. V. Ex• faz u·m levantamento histórico da_tramitiiçlo d~
quebr~os. .estãO jógâdos na ~aJjeta,
dos. Dai
:'um processo.:.
..---.--r-,'O"r:;. ...
vivei:Jl ~s~CJJ_~tas dçi~Erá-~o.d~.Qit;tr.an~o cOrnpl~~ente_ ·;__
por _que <;~U:eremos fazer reaviVar as lembranças daquela
bs rato~ólõ,Cl~ .<J.C"OOt~~_,~t!=l_W.-0 ~tá ~corr~nçl?em
épcx;a,- as ProlT!êssas feítas. no senti~o de lhes dar apenas
Ó SR. JORGE KALUM-E :_Antes qU,~ alg~~ -~v~n
QO~sa_ Qip_ital, não só con:t :rc;$peito a esta ma~riàf"ébmo
2 sàláiio~ nifnímOs~ Pa_ra f~er face a essa despe_sa, temos
tureiro lance mão do .trono.
estJUllos s!!bepdo,..nes~e momer;tto_, oom_ respe!to ma~.
o FINS0Clt\L1 Jetnos o_ FASe ,mais·a taXa, cobrãda
téría queont~ ocOrr.eu c guc_foí__vptacfa.nô sena-d9,; em
. sobre a b_orracha produzida,pelos seríngueirosJda Ama·O Sr. Mário Mala- ...;, que procura cofrigir._as -úiÚuma sessão·;extraordinãiia, e qui,1~êntav~mente, alzôniâ e pela borrac;ha importada. ·que este ,a:no deverâ
mas injilstícfaS-Cõi'netidas :Contra os remanescenteS d.a a_nguils parlamentares, não desta Ca-sa, mas da outr~ ·que
·contti~uir ·para ,os .cofres da lJnião 'cOm 800 milhões de
tigã Polícia Miiítar do ex-lerritõrio do A.cre._ Ess~ hQ--,estavam ~õ!CJÚIO presentes, mand,~m notícias para cos·6rcruzados, Q 'qUeVale-diur,_Soà bilh9es.de cruzeiros. Para
mens, esses hc:r6ic~s pãtrfcios, rem-anescentes,_·em .~úrrie
gãos, ~e divulgação.denosso-E~ta.do, dizen~o qu~ o Sena~.
acorrer à .despesa desses po?te; heró.is Seringuêiros, jâ alro de 4:55, sãO verdadeiros heróis da nossa Pá~ria; h:Odo se reu.JJJu_,porque eles exigiriJ?:l Q'Je hõu~esse -~a- tcu. quebrad~ jª no_ ~as~ -_da 'vida, ~ _Oo.ver·pç, l,tãoji'á dp;mens que por· longos anos seguraram, com a' s'ua pre-n·ião extraordinãria, em ui;na atitUde completameilte aépender, exas;erando, 170 milhões de Cruzados_--:- é o cál·sença patriótica, as JiontC:iraS _-ocidentais do nosso País,
tica de _uma Cãsa para-cOm~ ólltfa, dizc:ndó(JueO Se-n~
culo que fizemOs: , .
.
, ·
~
quando o Exército bra.sileiro ainda não tinha ~s. suaS
d() $C re~niu para votar matéria. qu~ teria sido.~olocada
Também Iev~os ao Sr. Presidente da República o
- companhias -óu _batalhões de fronteira naqUelas· parapor iniciãi1va e pedido daqueles_ parlamentares da. outra
projeto que o Senado teve sen_sibilidade' e aprovou, as
gens. V. Ex• faz unr relato dos llltimos_'{l_conteclm~tos,
Casa, faltan.d.~ completamente com a étiCa" parlamentar c
Coinissões Técnicas da Câmara ·aprovaram, e agora falta
corrigindo- digo ~as últimas inJusti~.aS. p~~qu~_ Sem·~ regimel!(~l_, _,PR_f(anJq, ·V~ ~x• faz uma ~()locaçã'O serena
só o Plenârio. Nós é que estamos agUentando a sua trapre' foram eles uns eternos injustiçãdOs. Depois qilC o endos fatos~ para.que a verdade -fiQUe :vacinàda das mentimitação no Plenãrio e o seujulgamento pel'o_ Plenãrio,
tão TerritóriO- do Acre passou a Estado, e mesmo ao
ras que estão sendo manipuladas, .porque.a mentir._a tem
enquanto_nlo Qbtiver o'sirial verde, como se diz, do Potempo de Território, todas as vezeS em que havia leiS bepernas curtas e não c_hega a lUgar algum. Logo os fatos
der Executivo. Este pedido, embora o projeto tenha sido
neficiando funci<inãrios da Uni~o, de uma maneira geral
.ocorridos e n:gistrados aqui, com a serenidade com que
de nossa autoria. foi'tambêm reforçado ontdtl pelos Se--era necessário que se fizessê Uma emenda es.Peda.l pú'a
V. _E_~• está__ coloc~ndo, _Serão ·a testeml\iiho _de como
nadorçs MáriQ Maia e Altevir Leal, que passo à Taquiincluir ilos benefidOs os funcionários do então Terri.aqUeles que têm'inienção de trabalhar pelo beneficio .dos
grafia.
tório do Acre, especialmente aqUeles que inlegrá.valn a
seus EStadoS, ·sem -caráter ·demagógico, se comportam.
Agradeço a atenção dos_ J:n!!:US Pares e ~tou certo de
chamada antiga PoHcia Militar do ex-Território d9: Acre,
Assim, louvo a sUa atitUde, e aproveito este discurso
que poderemos d_cixar,registrado o agradecimento pela
depois Guarda Territorial do ex-TerritóriO do Acre;· fun_para fazer o registro de fato muito recente; e que lamengentileza da recepção que Sua Excelência, o_ Senhor Prccionãrios esses qUe hoje são chamados remanes~n.tes da
t~mos profun~am:n~e.~
sidente_da Repú.blica, dispensou, na manhã de ontem, a
extinta Polícia Militar doeX-Territóriodo"Acre, ·é-que esestes assuntos tratados.
tão quase vegetando, esperando seus últimos dias, porEra o que eu tinhâ a dizer, Sr. Presidente. (Muito
O SR. JORGE KALUME ,...-Agradeço a V. Ex• a vaque constituem eles um quadro em_ extinção. NãO é de
bem!)
liosa contribuiçãO que nos está dando; embora eu esteja
hoje que V. Ex• nem nós outros acom.panha~os essa difala_ndo eu seu no_!lle e no do Colega Altevir Leal.
ficuldade; desde que éramos Deputados, sempre tínha~
Em abono da verdade, nada melhor do que oS próDOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR ..
mos as inicia,tiV:itde c-olocar emendas às leis que benefiprios -interessados, que há pouco tempo nos reunirrios na
JOI/GEKALUME EM SE!.! DISCURSO:
ciavam CfS 'funcioõáfios---p11blicos da União e Que deixasua sede e nos deram uma demonstração de reconhecivam de fora esses servidores. Fazí:imos einetfdas
Brasília, em 9 de maio de 1986
m!!:nto ao trabalho que estamos desenvolvendo, cuja iriiincluindo-os nos beneficias. Agora V. Ex• eStá acOmpa:
Meu Caro Ministro Marco Maciel,_ _
_ .
cíãtivã -teVe cOmo Comandante V. Ex• Tenho de fazer jusnhando e me sofiç:itou _que_, ju~nto~, acompanhássemos,
I) Ped~~e q.~e atravês do Decreto-:lei_ es,tenda os,b~
tiÇá também a V. Ex• que tOritou a iniciativa de nos cOnnós de partidos_ diferentes, mas que, sempre quãndo-diz
neficios do Decreto-lei n• 2.251/85, aós antigoS integran_duz.ir para esse triunfo qué estãJ?OS alcançando nos dias
respeito aos inii.!resses- do Acre e do seu povo, eStamos
tes da e?<.tinta GuaiQa Territorial (do ex-Território ~edc
de hoje.
.
--ral do Acre) - ativos e jnativos.
sempre juntos, acompanhássemos nesse pleito que os rePodem proclamar o que bem desejarem, mas a vitória
2) Os beneficias decorrentes da aplic3.ção dCsíC~
manescentes estão fazendo, porque aõ sabor do Decreto
pertence ao nosso trabalho, trabalho de Representantes
Decreto~lei terão seus efei~os financein;~s efetivos a partir
n"' 2.251, de fevereiro de 1985,"Um dos últimos atos .do
que desejam o bem-estar daquela Unidade da Fede~
da
vigência do DeCreto-lei h? 2.251/85. Presidente_ João _Figueiredo, .beneficiando_ funciOnâi-íOs
ração,
3) O MinistériO da JustíÇa vinha pagando regularda Polícia Civil da União, fizemOs uma const1lta verbal
·Muito obrigado, mais um a vez, a V. Ex'
mente
os ati vos e. inativos !ia ex-Guarda Territqrial do
ao Ministério da Jl,lstiça e o Ministério da J1,1stlc;a,.s_e diriSf. PfisiO.ente, além desse trabalho, quejájulgo vitoAcre louvado na interpretação dada pela leitura do expegiU a·o Tribunal de Cçmt~s da. União; e ~<!I!JO ~~postã.
tu~~o.-rruto do nosso esforço, aproveitamos para 'pedir
diente do Tribunal de Contas da l.Jnião desde março de
houve u__ma redaçã9 dúbia, que deu aos fUnc;!on.áfios qo_~
19SS.
- ão. MinístrO Paulo Brossilrd, também- no dia 28, que
Ministério da Justiça azo a interpretar cOmO sen_do aqueequipare o pessoal aposentado por tempo de serviço com
4) Só--a partir do mês de maio deste ano, foi o assunle beneficio extens1vo aos remanescentes. Então, o Mias··mesrnas vahtaiens dos aposentados por invalidez.
to revistQ pelo próprio Tribunal de C_o_n_ta's da União,
nistério da Justiç_a __a._Ylori~ou que esses· aiítigos~ fuflciõNestes estão incluídos os componentes da Guarda Terri~
com interpretação diferente· daquela dada pelo Minisnârios, que são pagos pela União, em fUnção da leí quetorial. O memorial está aqui, o pedido está aqui, que farã
tériO aa- Justiça.
elevou o Acre de Território a Estadot al:ltorizou_ Q_pagaj)atte, também, do nosso pronunciamento. Ao ·senhor
5) Face à_controvérsia o_ Diretor do Departamento
mento, que vinha sendo feito já há um apo, desde março
Presidente José_ Sarney, ontem, entregamos também um
de Pessoal do Ministério da Justiça determi_nou <i' sus-pendo ano passado. Mas agora, recentemente, em virttióe:ae
-são dos Pagamentos.
um.a consulta, parece-me que de um 'parlamentar de
pedido para que materialize um Velho anseio dos amazô6)
Acre elevado a Estado pela Lei n9 4,070/62, a
Rondônia, o Tribunal de Contas voltO!+ a analisar a .sirii~as, cfiaildo a:Si!cretaría Especial pai"ã. a Região Amatuação, e entendeu que o pagamento que estaVa sendO-"
União assumiu o ânus do pagamento do pessoal do_ exiõrilcâ, qué féin ~sigla de ~EA~J\. ~um projeto nosso,
feito a esses funCío_iiários· aiJ.tigos-Seria.-iride'(ido, _e_ 9-e.ter-,
Território Federal.
de ~o~sa au~oria, um projeto aut?rizativo, sOb n9 7, de
7) -·calcula-se que ainda o quadro apresenta 337_inaminOU que Se sUSfãsse o. pagamento inlediatamente~ V.
1980, qUe foi aproVado pelo Congresso Nacional e que,
Ex~- fez um relato das providências que tomamos, 'que
tivos e !18 ati vos que recebem ·desde março de 1985, éoriJ5'ararnl:ssa· alegria, quando da aprovaçãõ-, eiicontravã-se
linhas acima ..
fõr'me·esctarecemo&
não preciso repetir aqui. Louvo a atitud~ de V. Ex• de
_na_P~idênçia dos ~ra_ba,lhos, no CongreSso NR:t;:i_onal, o
registr~-lasno COJigresifO;porque; ainda ontem pela maA illedída inesperada surpreendeu os. 4S5":fa_vQrecidos
nosso Senador Mário"Maia-, PorqUe a Amazônia, Quer
criando-lhes graves problemas de ordem econôrn.iconhã. às 10 horas, tiveriios audiência co"rn Sua ;E(tcelência,
_qJ.!.eir,am, Quer não, é um continentede'ntro de um País, e
fina'iiêêira._
o-Senhor- Presidente da RepUblica, que· foi -~seDsível ao
precisa de riril tratamento'_ diferente. Tirando-a do Minis~
Fac·e=a iss~~ pedimos a compreensão do Goy_errio <io
nos~o apelo, tomando imediata providêflcia de COITiglr
térfõ,~o Interior, poi'qué o Ministério dq Interior jâ tem
Presidente JOsé Sam~y no senticl,o de corrigir, através de
essa injust!Çã. Não podendo atender o nosso pleito "pa'ra
muüas o.cuptiÇões patà' Se ocupar· e se preocupar com a
Dec~eto~lei, o lamentável equívoco fazendo com Q\IC rcque baixasse um decreto-lei, que seria m~ito mai~_ rá~ído
AEiiiiõtlia. A Ama.zqnia tem que ter um tratamento dife-

GOVerno uSar -deCretO-lei, a não_ ser em casos .~cepcio-
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-~í· ~-~;- ;;_,_, S ..:i -~-I,L:. --~-- .... -. -·
:torne os pagamentos e a.conseqUente lranqUili~adcr aqs
. dos, e_o custeiO não irá além de 180 milhões de cruzados,
lares desses bravos que deram substancial- e a1nd~ dão
isto é,
-

ajuda naquelas paragens da Amazônia Oci,dental.
Com os agradecimentOs-dos amigos e admi~adores.-

Senador M'rlo Mala _

Scna~_or

Exm~'Senhor~

.,B~~iÍia,

Jorge Kalume.,

28 _de

mai~_·de_1~8~: ..-··:

10.000 x 2 Salários
-;20,0Qo' x 804,00 '_CzS 160~800,00.
Agradecimentos. ,....... Senador Joqe Kalume- Sena- .dor -M,rio Mala ~-Senador Altevlr .Leal._

-

:o :$R::PJlESID00E. (M"artinS FilhO) -:ConcedO a

;_~a1_~~-r~-~:~o ~o_br~: Seria~or_,J_oão __I:-obo._ _ _--. .:;;; Ó~SR: ~~iQ i.O~Õ (Pris ....:_PI. Pronu~cia u -seguÍn_te discurso. Sem revisão. do orador.) _---:_Sr._ Prçsid~nte,
·, .;Srs. Sç_nador~; - _ -. .
__ _ , · . .. .
.
_-, ~- _--Ape~as apr~'Veitando est~ _fim_,de _tarde -~e Ufi!a __ t~an-

Miõistro Paulo_ Brossard ___ . _
-r f _
DD.- Titular do MiriístérlO,CIA _Jusfiça
J) bS rúnCionãrióS p'úblicios' do e~-Ter-ritóriO ~egeral
d.O-~cre, 1:1 uc passatam para o Estado em cumpnmento
dã, Lei n" _4.070, de .196?, estão subordinados 30. !1jni&-:

tério da-Justiça e são pagos pda União.
·- "' "'- " .. qulla _sexta-fei'ra_, faço um registro~ pata que fique nos
-2) Façe a 1Ss 0 , venho pedir a Vossa Excelênci~ a
~rtais'_desta Casa. . · .
_ __
equiparação do pessoat aposentado por tempo de servtç?
GOstaria :ae di~er uma palavra final ao brilhante dis'corn a:s m·esmas vantagens -d~s aposentados por m~ah_._curso do.-nobre'Sena~(Jºs-é ·Lins; pois-fique~ constrandcz.
""
·- '
·- -,--~"·-:.,:: ·
:~gido_·a~-iilteiT~pê-lo inais un~a vez.,_Quando S. Ex• fa"Justlflcação
'·lou, conl aquela proficiência que tod~ ~o~hecemos, n~s
·
·
··· -" ·
medidas _do _Presidente Sarney, ·na irng~çao de wn mt. · Co~o '$lbe te dO OBraSil~ o Acre sempre foi e especialIhãoo·<;te hectares. em cr6dito fácil, no,_seguro ~ric~ta,
· ffiente no-' passado recen~, uma área coiisíderada~~ns~_numa condiçã~. interiorãna digna_ dos meios de Vida do
tubre.- A maiOria doS servidores públicos que vêm do__-terhom.Cin biasileii'O, ·exiSte muito mais coD:teUdo de reforI-itório SQfreu a~ agruras das endemias que assola\'ain a
,.Jna agrána do que em todas as medi<Jas ou em todos. os
regiãO e ·cCifavam- vidas., ___ .
·_ ?'
projCtOs que )á_ vf o "lNCRA ou o MlR~ apresentar.
· . Portanto, nada mais juSto ·do. que njvelar os antigos
Externo· os .meus parabéns ao Presidente José Samey.
SerVidores _do eJ!.~Tetritório ·dp Acre_ aos seus ·colegas
pela sua alta~sensibilidade de brasileiro; que e~tendepor
támbém do e~-lerritório Federal do Acre, conforme
, reforma agrâii.a isso que ele-está exigindo da ~aç~o.
item n9 . 2.
.
T~
Sr. Presidente, .o meu. pronunciamento é ráp1do, ·apeEspeiando que essa disparidade_ seja corrigida, apre~_
nas_p·ara _ler urna notícia-que saiu no--editorial deumjor·
seh.tari-w.s a Vossa Excelência as n9ssas._
-- ·
·~nal do Piauí, intitulado: ..Govcrnadornãoperdehãbitos
. ·CordiaiS saudações. -Senador Jorge Kalume --~·
antigos".
_ ,o ed_itor:ial. refere-se ao atual Governador_ Jos~Rai.nadOr Mã.rio Mala-- SCnadoi Altevlr Leal.
müfido: BOna· MedeirÔs·, que substitÜiu o GõVcrnador
HUgo Napoleão, que se desencompatibilizou para ser
BrasíJia, 28 de maio -de_1980
Eiün"' Senhor
~sandid?to~ao Sen~a~_o Federal.
· DQutor José Sarney
_
<

-

D'ig:rtfssirnQ".Presi~ente

da República

Paláciõ -do- Planalto
Senhor Presidente,
A Amazônia cOmó__Vossa Excelência sibe, necesSita de
tratamentO diferenciado das outras regiões do país. Dentl-e as medidas necessárias incluiriioS a criação- da SEAM
RA - Secretariii EspeCial para a Região- Amazónica subordin-ada diretamente à Presidência da República
desvinculada do Mini'stéiio do Interior.
O Projeto autorizativo-n~> 7/80, de autoria dó $Cit8~or
Jorge Kalume, aprovado e promulgado pelo Congresso
Nacional, já estã em poder de Vossa Excelência,_para de~~

....

.

Nada mais justo-do que essa iniciâ'tiva da maís alta valia, mesmo porque, e com aCerto, Vossa Excelência criou
quatro Ministérios, descentralizando des~a man~_~a a
Administração Federal. Por isso dizemos qUe urge a
----criação da SEARA.
Respeitosamente ~Senador Jorge Kalume - Sena~
dor Mário Maia - Senador_ Altevir Leal.
Brasília, 29 de maio de 1986
Exm~> Senhor
Doutor José Sarney
Digníssimo Presidente da República
Palácio do Planalto
Senhor Presidente,
,
S-olucionar a aposentadoria do Seringueiro é um anseio que deve ser materiãlizado.
,
O Projeto n'i' 122/81 ctoSçnador Jorge Kalume(na._ Câmara tem o n'i' 6.384/82) foi aprovado pelo Sena~o ~na
Câmara aguarda -oportUnidade para entr~r na Ordem do
Dia. Mas para isso faz-se necessário o aPoio ·do Poder
Executivo._ A aposeritadoria, na base de 2 (dois) .salários
mínimos, contribuirá para resgatai ·a dívida do Brasil
com esses bravos que foram produzir b_orracha nos serinM
gais _da Amazônia para os aliados, ante o _bloqueio dos
seringais asiáticos, petas forças do Eixo.
Hoj~ alquebrados e mendigos necessitam do amparo
como·-rec6nhecimento da Pãtria.
O ·custeio não aicançarã_ànuªlmente a soma de 180 mi~
lhões de cruzados se considerarmos existirem no máximodez mil Soldados da Borracha.

custeio
Para custear os pagamentos, o governo poderá utilizar
os recursos d_o FlNSOCIAL, o FASe finalmente a taxa
cobrada sobre a borracha denominada THORB, que
este ano deverá alcançar cerca de 800 m_ilhões dç CTJJZa.M

- iÕSé Raini.u-rldo é um hOmem dC~ Quê falo com muito
cgn_hec;imerlto 'de; ca1,1sa~ pois foi meu -colega em 1962.
quam:IQ_ nos _elegemos para a Assembléia Legislativa do
estad_o,do PiauJ; ambos jovens, aJ?bOs udenistas, querendo salVar o mundo àquela época. Desde esse tempo que
José Raimundo é um ·homem tranqUilo, firme, e continua do mesmo rilodo no Governo do _est_ado do _Piauí.
O Editora! é o seguinte:

-GoVernador não perde hábitos antigos

- (f Deputado -ios~ Rãiffiun-do Medeiros (Bona
Mede!ros) não goStava de usar carros do Poder LegiSlativo. Me_smo no exercício da !?residência C?StuM mava guiar: o seu próprio carro.
,
Pr~feitó áe -reresina, erii--duas oportunidades,
uma delas P,urante mais de três anos, usava o carro
·--~de representação-somente quando estava a serviço.
- Nos fins de s_emana era comum ver o DeputadoPrefeito viajando para União, sua terra nat~l, em
carw_ particular Que ele mesmo guiaVa.
V ice-Governador do Estado, com meia dúzia de_
veículos à sua disposição, José R3imundo Medeiros
somerite usava o carro da vice-governadoria, que
lhe era destinado, de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, a vez era do c_arro particular.
Agora José Raimundo Medeí~os é~- Governador
do estado. No dia de sua pOsse ofereceu aos auxHiar~s -do primei_r_Q_ escalão_um ..coquetel"_ de trabalho
que duroU: quase-duas hOras. Traçou normas de serM
v-iço e abordou vários aspectos que deseja ver implantados na administração, durante este curto
períõdo de dez meses.
---- --um dos assuntos tratados foi o uso decarroofi_cial. Medeiros recomendou a tod_os os seus auxiliares, e, por intermédio destes, aos integrantes dos demais escalões administrativ9s, o luso de c~rros oficiais apenas em serviço: Nada de_ abuso. E _enfatizou: .
-·
--- _ ...:... Só peço aoS serihores aquilo de que eu possa
dar o exemplo.
Õito ~ feito. Ãos sábados, tal como costumava
fazer na vice-governadoria, José Raimundo comparece ao Palácio de Karnak guiando o seu próprio
automóvel, sozinho, sem segurançà. e sem ajudantes
de ordens.
_
O excbmplo está pegando. Na primeira: reUniãO
socíaT(j_ue prOMoveu em suã residência, dia 23 do
c,orrente, o GoVernador -los~ Raimundo Medeiros
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t~:e -~· aÍ~ria de· cg~tat~~~~; ~enlillro_ co~vidado,

todos da ârea Õficiál (secretários e deputados) utili~ou_ cãiro oJic~l I?ara compa~ecer _ao. evento. .
__ ..A última _do Governador-, s-ob ~ aspecto de
transporte, está lig.ado ao seu, recaQa;otramento ~lei
torai. Eleitor de União. José Raimundo aprove1tou
_o feriado de segunda-feira -p-asSada e foi até lá para
·cwnpr
·
• '
à _Justiça Elei-

:;_~'?~~S~P-k

q~-~~~cu~;!:

Habituou-se a ver no
·
ans·
p~~e ~deStinado ao .serviçO )>1í-blico ·ç nãO _quer m~
.dal' QC:: hábit~...Sabe que VQI _y'oltar à cOndição de Cl•
âadão·comum, e por issO vàf conservando 'hâbitos
_--a_.I!_ti$ô_i. que não!J~r_pe'rde~.~ .:_.~~-~~
.
sr:··Presidente Csteé ó'honiSm.hUe o_~a~i tem it S_Orte
de, ãgOra, "estar· ~o GOv'erno dO: E$tad_o':.. ~r a presidir as
eleições de 15 de novembro, de_ 1986._ ~'
Não pude saudâ~lo ant_es, pOrqu~ não ti v_e oportunidade,.mas-o faço àgora. Tenho cett_eta de~~e o Piauí é um
EStado-'-de_lnuitásorte. Tc":e muita._sor~ com os seus Go. ·vernad(){.es.~J'odos eles foram horilens de,bem, homens
que deram exemplos dignos_- à posteridade.
Sr. Pre$idente, ao GovernàdP,r José~Raymundo, ora
em ex,.ercicio, porque, neste momento, desta :Tribuna do
Se_nado, externar o nosso voto de.-confiança,~ meu v~to
de felicidades .nos_ seus dez ~de_ qoverno. (Mmto
-bein!) ..
· _
. . ~-- ~-· .

o

SR, PRESIDE;N'rE (Mário ,Maia).:.., Estâ esgotado
· ·
o pei-íodO· destinado ao EXpediente.
Pass-aM$e _à

ORDEM DÓ DIA.
NãO hâ qOÕrum Para deliberaÇão.
As matérias constantes da Ordem do Dia, em fase -de
votaçãO -cõnsfituída pelo Projeto_ de Lei do Senado n•
97/8-6; Projetos __ de Lei da CâlTlflra· ·n~>s 69f8l, 71/81,
• aS/81, 104/79, 196/84 e 187 /85; Projetas de Reso1uçãg
n'?s 12 e 13, de 1986; Requerimentos n'i's 92 e 109, de
I ~86; Projetas de Lei do Senado n'ls 4/84!_ ~43/85, 46/85,
151/85 _e 242/84 ficam corn._a. apreciação adiada para a
próxima sessão ordinária, em virtude da falta de quorum,
bem como a do Projeto de Lei da Câmara n'i' 187/84, por
depender da votação Ge requerimento.
O SR. PRESID~TE (Mári_o Maia)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR,J'IE.L.SON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte discUrso.)_;;: Sr. Presidente, Srs. Senadores:
- - _
O problema habitacional brasileiro continua ã
agravar-se, porque sua solução tem sido, preferentemente, endereçada aos grandes centros urbanos, principalmente em sua periferia desprovida de serviço público,
preferindo-se, por outro lado, a destinação de recursos
financeiros não- diretamente aos mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação, mas a empresas intermediárias, que, na maioria das vezes, buscam os centros
mais valorizados para edificações, por vezes acima das
disponibilidades da classe média.
Inicialmente, as cooperativas habitacionais atenderam
às populações de baiXa renda, mas logo depois se agigantou, produzindo residências acima da I?osse dos mutuários, multiplicando-se-inadimplência, enquanto, hoje,
se reduz, grandemente, a eficiêncía do sistema. _
Trata-se, no entanto, do problema que maior interesse
desperta na opiriião ·pública e, na nossa correspondência,
temoS lido insistentes ·exemplos de que.nenhwn supera
em importância o problema habitacional.
Relendo carta que nos enviou, em agosto do ano passado, o correligionãrio -Apolinário Alves da Silv~. da
Rua Haddock Lobo, no Estácio de Sã, no Rio de Janeiro, lembramos as sugestões por ele apresentadas a respeito:
·
a) criar, dentro_do Sisteina Financeiro da H~biM
tação', !lm Dep~rtamento de Auto-financiamento de
Imóveis, o DAFI, que deverâ reunir, em grupos de
categorias salariais diferentes, um número limitado
de. pessoas, que contribuirão com uma pequena pareei~ do_ ~eu salário, durante três anos;
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b) Cumprindo cs~ triêniõ,- ó DAJ5J'·ip.1~1â;~ ~s
construçõeS dos ÍJllÓVeis destinados ap~ -..P!n!learo.s
inscritos-e prossegüi(â nas cotlstr_~~· a_U:: o_atendtmento dos demais;
. c) os imóve!s co~truídos, serã9- colp,~a~o~ à _ven-

-- -

Votação~

em turno único,-do Projeto de Lc:i'da Câma~
ra n9 187, de 1985 (n' 4.967/85, na Casa de origem}, de
iniciativa- do Senhor Presidente da República. que fixa
valores de retribuição da Categoria Fu,ncional de Biomêdico--e dâ outras providências, fendo '
PARECERES FJ\VORÃVEIS, sob n•s 200 e 201, de
1986, das Comissões:

~

O SR. PRESID~TE (Mário Maia) .- N~d? m~is
havendo a tratar, vo4 encerrar a prese.nte sessao! des1g-_
nando para a ordinãria de segunda-ferra a segun:ate

-.... de-SerViçõ Públioo Oril; e
-de Finanças.
8

ORDEM DO DIA

DiscussãO,, Cm turno único, do Projeto de__ Resoluçã?
n9 12, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 191, de 1986), que au~
toriza o Governo do Estado do Cearâ a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 5.405.727,26 (cinco milhões, ·quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e sete
cruZados e vinte -e seis centavos), tendo
PARECER, sob n9 192, de 1986, da-Comissãó:
-de Constituição e Justiça, pela cons~itucionali_Ç11_de e
ju~~~}~id_~~~ _

PROJETO DE LEI DO SENADÕ ..
N• 97, DE 1986
(Em Regime de Urgência - Art._-371, B,
do Regimento Interno)
Votação, em primeirO turno, do Projeto c!e Lei do Senado n9 97 de 1986, dê: iutc:iiia do Senador Mutilo Badaró que esÍabelece normas para a propaganda eleitoral
na~ eleições de 1986 e dâ outras ~rovidências, tendo
PARECERES ORàlS, proferido em P1enârio,da ComiSsão:
_ -,-de CÓnstituição e Justiça -19 pronunciamento: pela
constituciónalidade e jliridicidade d() Projeto; 29 pronunciamento: favorâvel às Emendas de Plenârio de n% r
(~ubstitutivo) e 3, e contrârio à_s de n9S 2 e 4 a: 10.

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'
13, de 1986 (apresentado pela Comissão de FiQ.anças
como" conclusão de seu Parecer· n' 193. de 1~~6)y com
voto vencido, em separado, do Senador Helvídio _Nunes), que autoriza o Governo do E$tado dQ Ceará.- a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
40,000,000.00 (quarenta milhões de dó~ norteamericanos) destinada ao programa de finanÇJamento da
dívida externa daquele Governo junto ao Banco do Estado do Cea:râ S.A., tendo
--PARECER·. sob n~~' J94, de 1986, da Comiss~o:
z... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jUridicidade, com voto vencido do Senador Hclvfdio Nu-

2
Votação, em turno·úriico, do Projeto de Lei da Câmara n' 69. de 1981 (n' 816/79, na Casa de origem), que dá
nova redação ao art. liQ_da Lei n? 5.1Q_8,_d~ 2_1 de_ setembro de 1966......:. -Çódigo Nacional de Trânsito, determinando o pagamento. pelo infrator, Çle multa de trânsito de sua responsabilidade, tendo
PARECERES, sob n9s 83 e 84, de 1984, das Conüs--~

.

.

·-·-- F

7

Trata-Se de um plano que me~e estudo, 9-uando tanto se· fala no pretendido Consórcio de ~abttação. .
Era-o que-tínhamos a diz~r, Sr. Presidente. (Mu1to

sões:

·s . . .

V~lação em turno único, do Projeto de Lei da Câma-ra n'~' 196. de 1984 (n9 2.736/83, na Casa de origem}, que
dispõe sobre a alienação_ de imóveis pertencentes aos municípios e dâ outras providências, tendo
PARECERES Fi\ VORÁVEIS, sob n'S L2l5 e 1.216,
de 1985, das Comissões:
--de Constituição e Justiça; e
_,;,;;, de Municípios.

e) as 'prefeituras destinarão terren~os dc;_s1,1a pro-

priedade para o atendimento a ess.c::s grup.:'s de ~sso
ciados responsabilizando-se pela mstalaçao dos serviço.s ~rbanos, enquanto, no âmbito municipal, se
providenciará a iSenção, por dez_ anci~, _do _Imp_~to __
PrCdial e Territorial UrbanQ das resldencias __construíd_as pQr esse sistema:.

~

··\~-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9104, __de 1979 (nto .1.923/77, na Casa-de origem); que
especificil condições paia inscrição e registro de embarcaç_ões, tendo
-PARECER FAVORÁVEL, sob n•~175, de l981, da
ComissãO:
-~
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

da, oferecidos aos in-scritos, pelo _prec_~ ?,e cu_s!P! podendo ser: fin-ãilciadç,s .Pelo _Sfstema fma~ct?lro_ da
Habitf;lçãõ, em·eondições es-peciais ~~ipula~~s pelo
DAFI, com prestaç-ões nunca superaorÇ$ a vmte por
cento do saláriQ__Q.Q mutºário~
, . _, ___ .
d) as construções serãO fe:ítas por empr_esas construtoras contr_ataçlas pelo DA FI;
.
_:: _

bem!)

........., ,.

. .

-

- de Transportes, ConiUDiCaÇõe$_ e Obras Piíbllcas, fa~_
vorãvel; c
·
-- de Finanças, favorãVel, com voto vencido dos_ Senadores Passos Pôrto c Jos~ Lill$.

3
Votação, em turno único, do P~:ojeto de f.d da_C:âma. ra n9 71, de 1981 (n9 81/79, na Casa de o:Ígem), que modifica a rcdação do caput do art. 79 da Let n' 4.380, de 21
de agosto de 1964, que institui o sistema-finaiiceifo ·para
aquisição. de ~sa própria. tendo
PARECERES, sob n•s 1.055 e 1.056, de 1983, das ComissõeS:
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorãvel, com Emenda que apresenta
de n' 1~CF.
4
Votação, em tUrnO único, do Projeto de Lei da Câmara n9 85, de 198l_(n' 3.652/80, ria Câsà-de origem), que
altera dispositivoSda Lei n9 6.537, de 19 de junho de
1978, dispondo sobre o~ ÇQ.p.selhos Fe{ieral c Regionais
de Economia, tendo_ _
__
_
_ '"'PARECERES. SOb n9s 72 e 73, de 1983, das Com_issões: -__ ___ _
_ _________ _
-de Legislação Social, faVorável; e
-de ConStituição e Justiça, (exame solicitado em Plenário) pela constitucionalidade e ]uridicidade.

nes.
10
~

REQUERIMENTO W 92, DE 1986
._ - (Artigo 239, Inciso ~I. d~ Regi~ento_ Interno)
-

_- Vot~çào.-;~ tUr~~ -único, do Requedinerito n9 _9~, de
1986 de autoria do Seilador Nelson Carnei_ro, soliCitando ;través do Ministêrio da Indústria e do Cotn6rcio,
informações à Superintendência de seguros Prj.vados ~
SUSEP, acerca da interrupção havida nas atívi@.des d_e
~presas de prevídêncía priVada e conseqUent~s provldências porventura tomadas visando à defes_a dos asso-ciàdos deSS<:t-S entid~des.
11
_VotaÇão, em turnO único, do Requerimento n9l09, de
1986. de autoria -d,_os Senadores Alfredo Campos e Carlo_s
- Chiarelli soliCitando, nos termos do art. 371, c, do Regtmento !~terno, urgência para o Projeto de Lei. da Câmara n' 205 de 1985 (n' 6.332/85. na Casa de ohgem), que
revoga o 'pecreto-lei n9 ~51, de 28 de fevereiro d~J?67, e
dá ·outras providências.
c)2

VoU;tç_ão, em primeiro turno·, do PrOjl;to-de-Lei do_~e
nãdo n9 4, de 1984, de autoria do Senador Ca:LQs Ch,tarelli,_que: intrQduz alterações no art. 17 d~ LCJ._~~5~IO?,
de 13 _çie __setembro de 1966, para dispor sob r~ ~I_Jdem-
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Zài;io~éhJi--ipi:tS~hladôs éSpohtaneamente e -que -oonta~
vam mais de dez anos de serviço na mesma empresa an..
terio~ente a setembro- de 1966, tendo _
PARECERES, sob n'?s 584 e 585, de 1985, das Comi&sões:
- -- de Constituição e .lustlça, pela constitucionali~de,
juridkidade e, no mérito favorável; e
-de Legislação Social, favorável.

l3
VotaÇâU", -em prímeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 143 de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume. que rev~ga disposição do Decreto-lei n9 1.910, de 29
de dezembro de 1981. tendo
._ .
-PARECERES, sob n9s 279 a 2_81, de 1986, das Conu~sões; ~
:
- de Constituição e Justiça, pela constituciõnalidadç,,
juridicidade e, no mérito favorável: e
,
-de Legisla~~o Social e de Finanças, favorãvets.
14
·-Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 46 de 1985, de autoria do Sen_ador Nelson Carneiro, que introduz modificações no Código Penal, com
vistas a ampliar a imunidade penal do advogado no
exercício de sua atividade postulatória judicial, tendo
PARECER, sob n\" 206, de 1986, da Comissão:
- de Constitutçio e Justiça, pela constitucionalidade,
juridiCi.dade e, no mêrito favorâvel.

IS
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 151, DE 1985
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 195, I, do Regimento Interno)
Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nto ISI,de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães. que dispõe sobre a edição de decretos secretos) e
dá. outras providências, tendo
PARECER,ES, sob n_9 373, de 1986, e oral, proferido
em Plenãtio, das (:omissões: _ _
__ . _
-de Cousiituiçig e. Justiça, favorâvel, nos termos dC
s:ubstitu~ivo que oferece; C:
---de SeguranÇa_ Nacional, contrário ao Projeto e ao
Substitutivo.
16

Vo~S.ção, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-nado_ n9 242 de 1984, de autoria do Senador João Lobo,
que dá nov; redação ao art. 7', da Lei n9 5.692, de 11 d~
agosto de 1971, que .. fixa as diretrizes e bases para o cn..sino de 19 e 29 graus", tendo
PARECERES, sob n% 872 e 873, de 1985, das Comissões:
- de Constitqição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável, com ~menda que
apresenta de n9 1-CEC.
~~~~17

Discussão,_ em turno único, do Projeto de Lcrl da _Çâmara n9197, de 1984 (n9953/83, na Casa de origem), que
institui o Programa Nacional do Milho- PROMILHO,
e determina outras providências. t~ndo
PARECERES, sob Q9S 747 e 748, de 1985, d<!S Comissões:
=- ,
-de Agricultura, favorãvel; e
- de Economia, favorãvel, com Emendas que apresenta de n9s 1 e 2~CE.
(Dependendo da votação do RequerimentO n9 93. de
1986, de autoria do Senador João Lobo, de adiamento
da discussão para o dia 12 de junho próximo),
Q SR. PR~I.Q~TE (Mário Maia)~ Estâ e~c_erra- __ _
da_a sessão.

{Levanta-se a sessão às.JT hpf!ls.}
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 17, DE 1986

O Presidente -dQ Senado Federal, no uso das atri-

Qu[Ções "queihe conferem os ãrtigos s~. item 38, e 97, inciso IV, do -Regimento Inferno e de acordo t;OJll a del~
gação de co-ffipetência que lhe foi outorgada pelo Ato da
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Comissão Diretora n~'2, de 4 de abril de 1973, e'te'ndo-eln

vista o que consta do Processo _n, 00236_3-86-b, resolVe
aposentar, voluntariamente, Rosa Angélica Berger Vargas Carnide, Técnico Legislativo, Classe "Espedal", Referêricía NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso _III, parâ&raro- único, e 102, inciso I, alínea a, da Constituição da: República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428,
inciso II, 429, inCiso I, 430, incisos IV e V, e414, §4~>, da
Resolução SF nl' 58, de 1972, e artigO 2~', parãSiafõ único, da Resolução SF n"''358, de 1983, e artigo 3~ da Reso-

lução SF n'? 13, de 1985, com proventos integril:is,-acrescidos de 20%, e a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no artigõ
102, § 29, da Constituição Federal. ·
Senado Federal, em lO de março de 1986. --José FrageUi, Presidente do Senado _federal.

DIÃRIO DOCONGRESSO NÀ.ÇIONAL (Seção II)

Cori-siderand() 'as ra,zões apresentadas pelo Presidente_
da Coffiísifão de que trata o Ato n9006, de-1986, resolve:
Art. 19 Prorrogar, por 90 (noventa) dias, o prazo fixado no artigo 3..,- do Ato acinfã refe!rido.
SenadQ.Federal, 30 de maio de 1986.- Enéas Faria,
Primeiro-SeCretário.
-- - -

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUST):ÇA
Jio_Reunião realizada~ 12 de março de 1986__

Ãs nove horas e trinta_minutos do dia doze de março
de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala da Comissão,
sob_ a presídêncía_ _do Sr. Senador José Igná~io_Ferrei_ra,_
Presidente, reúne-se a Comissão de ConstituiÇão e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Fábio Lucena,
(•) Republicado por haver saldo com incorrcções no DÇN; Scção 11, de
Helvídio Nunes, Moacyr Duarte, Octávio Cardoso, RoIl-3-86.
----:õertO- Càllipó-s, Jutahy Mag-alhães, Nivaldo_Machado e
--JoSé LinS. Deixãm de comparecer, por motiVo justificado, os Srs. Senadores Hélio Gueiros, Alfredo Campos,
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 28, DE 1986
Maitíns Filho; Odacir Soares, Lenoir Vargas, Aderbal
O Pr'esidente do Senado Federal, no uso das atdJurerna, Américo de Souz~,Luiz Cavalcante e Nelson
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e97, inciCarneiro. Havendo número regimental, o Sr. Presidente
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-_
-declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata
gação de competência que lhe foi OUtorgada pelo Ato da
da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seComissãQDiretora Ii'f2, de4de abril de 1973, e tendo em
guir, passa-se à apreciação das matérias constantes da
vista o que consta do Pr_Qcesso ri'[ 003600-80:-4 r~olve
pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item
aposentar, voluntariamente, Seraphim dos Santos Alves,
02- Projeto de Lei do Senado n"' 254, de 1985- ComAdjunto Legislativo, Cl~_.s.e_"Única_'', S,~ferência NS-16,
plementar, que acrescenta dispositivo à lei Complemendo Quadro Permanente do Senado Federal, nps te:rm_,.Q~ .
tar n~> 26, de II de setembro de 1975, concedendo o direidos artigos 101, inciso I, alínea a, da Constituíção daReto de saque do_ Fundo PIS-PASEP, a todos os participública Federativa do Brasil, combinados com os artigos
pantes casados, mesmo que o casamento tenha sido rea428, iildso II, 429, inciso I, 430, incisos III e V, e 414, §
lizado anteriormente. Autor: Senador Nelson Carneir_o.
49, da Resolução SF n'i' 358,- de 1983, e artigo 39-da ResoR~lator: Senador Octâvio Cardoso. Parecer: favorável,
lução SF n~' 13, de 1985, Com proventos integrais, cofresPor constitucional e jurídico, nos termos da emenda n\'
pondentes ao vencimento da Çla_sse "Especial", ReferênOI - CCJ- substitutiVa. Não havendo discussão, o Sr..
cia NS-19, e a gratificaÇão adicional por tempo de serPresidente põe em votação o parecer, que é aprovado
viço a que faz jus, obServado o limite previsto-no artigo
por unanimídade. Item 03 - Projeto de Lei do Senado
102, § 21', da Constituição Federal.
.
.._nQ 225, de 1984, que estabelece o piso de 100% do INPC
Senado Federal, em 26 de março de 1986. -José FraM
para os reajustes salariais qUe se realizarem no País,
geiU, Presidente do Senado FederaL
qualquer que seja a sua periodicidade. Autor: S-enador
Nelson Carneiro. Relator: Senador Moacyr Duarte. Pa('") Republicado por haver 5aldo com incorrcçõcs no DCN, Scçào II, de
-recer: pelo sobrestamento do projeto. Não havendo dis(t-4-86
cuSsão, o Sr. 'Pre.S"idente põe -em votação o pare"cer que é
aprovado, por unanimidade. Item 04 - Projeto de Lei
do Senado n9 069, de 1983, que dispõe sobre incentivo à
ATO DO PRIMEIRO-SECRETÃR10
aquisição de veículo utilitário, movido a álcool, por pro. N9 13, D~ 1986
dutor rural, nas condições que especifica. Autor: SenaO Primeiro-Secretário do .Senado Feder~l. no uso das
dor Nelson Carneiro. Relator: Senador Helvídio Nunes.
suas atribuições regünentais e tendo em vista o disposto
Parecer: favoiâvel, por constitucional e jurídico. -Não hanas letras "a" e "c", do_inciso VI, do Ato n"' 20, de24 de
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parenovembro de 1976 da Olmis_são Diretora resolve: --·
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item OS- ProjeArt. 19 São designados os servidores José Adauto
to de Lei do_ Senado n"' 147, de 1985, que dispõe sobre a
Perissê, Elir Sim-eão e Eduardo Saraiva Leão, para, sob a
inclusão obrigatória de um representante dos prõdutoies
presidência do pririleiro, comporein a ComissãO Especial
de cada Estado na administração das Centni.is de Abasde que trata a letra c do inciso VI, doA to n9 20, de24 de
tecimento S/A --CEASA. Autor: Senador Nelson Carnovembro de 1976, da ComíSsão Diretora, qUe Serã seneiro. Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer. favorácretariada pela Sr• Sôrfia Mattos Miccielle dos Santos.
vel, por constitucional e jurídico, com emenda do SenaArt. 2"' Este ato entra em vigor na data de! sua publidor Moacyr Duarte. Não havendo discussão, a presidêncação.
cia põe em votação o parecer, que é aprovado, por unaArt. 3.,. Revogam·se as Porta_rias n'i's 2 e4, de 1977, e
nimidade. Item 08_- Projeto de Lei do Sena.do n"' 150, de
o Ato n9 17, de 1985, desta Primeira-Secretari"a e demais ·
1984, que acrescenta dispositivos à Lei n"' 4.771, de 15 de
disposições em contrário.-.
_
.
_
setembro de 1965, com vistaii ao estabelecimento de mais
Senado Federal, em 30 de maio de J986. - Ené_its Farestrições ao desmatamento. Autor: Senador Nelson
ria, Primeiro-Se_cretário.
Carneiro. Relator: Senador Moacyr Duarte. Pare_cer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo disATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
_cussào, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
, N• 014, DE 1986
aprovado, por unanjmidade. Item 29 - Projeto de ~ei
do Senado nço 374, de 1985-DF- Mensagem _n! 332, de
O Primeiro-Secretário~do_Sena_do Federal no uso de
suas atribuições regimentais e
1985 (Mensagem n"' 644, de 3-12-85, na origem), que esConsiderando as razões apresentadas pelo Presidente
tende aos integrantes da categoria funcional de Agente
da Comissão de que trata o Ato n"'007, de 1986, resolve:
de TrânsitO da Tabela de Pessoal do Departamento de
Art. i"' Prorrogar, por 90 (noventa) dias, oprazo.J1-Trânsito do Distrito Federal, as gratificações instituídas
xado no artigo 21' do Ato acima referido.
pefOs DeCretos-lejs ri'i's 1.727, de 10-dedezembro de 1979,
Senado Federal, 30 de_maio de 1986.- Enéa.S Faria,
e 2.126, de 1984, alterado pelo Decreto-lei nQ 1.23"9, de 28 ·
PrimeirO:-Secretário.
de janeiro de 1985, e dá oUtras providências. Relator: Senador Fábio Lucena. Parecer: favorável, por constitucioATO DO PRlME1RO-SECRETÃRIO
nal e jurídico. Não havendo discuss_ã_o, a presidência põe
. N9 015, D~ 1986
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade.
O Sr~Senildo_r MOacyf~Duarte solici_ta inclusàoem pauta
O Prim'eiro-Secretário_ do Senado Federal no uso de
do PrOjeto de_ Resolução nY 107, de 1985, qUe disPõe
suas atribuições regimentais e
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so_bre o uso da palavra e dá outras providências. Autor:
Senado( Jufally -Magalhães. Relator: Senador Moacyr
Duarte. Parecer: favoráVel, por constitucional e jurídico.
O Sr.. Presidente põe em votação o pedido do Senador
Moacyr Duarte. Sendo aprovado, o Sr. Presidente põe
em votação e discussão projeto: Não havendo discussão,
o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 09- -Projeto de Resolução
da ComisSãO de Finanças aO Ofício ..S" n9 36, de 1985
(Ofício n~ GG-475, de 16·9-85, na origem) do Senhor
Governador do Estado do Ceará, solicitando autorização do Senado Fedérill para contratar operação de
crédito externo no valor de USS 40.000.000, ou o equivalente em outra moeda, destinado ao programa de refinanciamento· da Ojyida externa daquele GoverflOjunto
ao Banco do Es_tado_ do Ceará. Relator: Senador José
Lins.- Pú~: fa\•orável, por constitucional e jurídico.
PoSto effi discuSSão o-Parecer, o Sr. Relator solicita a palavra, e diz que essasoJicitação é da maior importância"
econômica e sOcial para o Ceará. O Estado vem passando por dificuldades muito grandes. Já no ano atrasado
solicitou um empréstimo, que não foi obtido. As enchentes deterioraram extremamente a situação social, sobretudo das pequenas populações interioranas. O pedido foi
renovado_ no ano passado e por razões mais políticas do
que propriamente econômicas, o projeto não conseguiu
ser aprovado na ComisSão de Constituição e Justiça. Eu
acredito, Sr. Presidente, que depois do acontecido no final da sessão legislativa do ano passado, em que vãrios
dos projetas dessa natureza foram encaminhados para
aprovação, embora com alguma dificuldade, o momento
é oportuno para que ó GovernO- do Ceará e o povo do
Criará, sõOretudo, Conte com a boa vontade desta Comissão e, evidentemente, _do Plenário. O Cearâ passa por
fase muito difícil, inclusive, hoje, Sr. Presidente, temos
notícias das dificuraaôes qUe a1i õcorrem. AlímentoS começam a escassear J?-O Estado e a razão não é, absolutamente, o pacote. As razões sifo exatamente, as dificuldades do sistema de transporte, as chuvas torrenciais que
têm caído no Estado, e o governo se acha inteiramente
sem ~ondições de atender às necessidades do povo, quando que eu faría um aPelo dramático, até, para que a Comissão aprovasse o meu parecer e permitisse ao Estado
uma possibilidade para recuperar sua economia e resol- ver os graves pro~lemas que está afetando o povo, sobretudo o povo mais pobre do interior. O Sr. Senador Moacyr Duarte soliCita vista. O Sr. Presidente diz: Bom, V,
Ex', o artigo 153, § I~' diz que _: __ "Conhecido o voto do
Relator, qualquer membro da Comissão poderá pedir
vista do processo pelo prazo de S (cinco) dias, só prorrogável por deliberação da Comissã.o". A presidência recebe o pedido de"B. Ex• e coloca, submete a _matéria à consideração do plenário da Comissão, porque me parece
que o pedido de S. Ex• não encontra amparo regimental,
mas a presidência vai colocar a matéria à consideração
do plenário. O Bi'-~ Senador Moacyr Duarte diz: "Sr. Presidente, V~- Ex• tem toda a razão quando chama a
atenção da Comissão para o artigo 153 do Regimento.
Conhecido o voto,§ l"'- "conhecido o voto_ do Relator,
qualquer membro da Comissão poderá pedir vista do
processo pelo prazo de S (cinco) días, só prorrogável por
deliberação da Comissão". Se eu que agora pedi vista do
processo, extrapolar ou pretender extrapolar, ê que cabeI:á à Com~ssão conceder-me ou não a prorrogaçüo. Que
V. EX• há d-e convir que um membro da Comissão pediu
vista, mas já devolveu o processo. O Processo se encon-tra, novamente em discussão. E eu sou membro da Comissão. CQrisi!:qtieiltemente, eu poderei, e tenho díreito,
pelo regimento, a pedir vista do processo. Se pretender
que os cinco dias se extrapolem, sejam prorrogados_, aí
sim, caberá à ComissãO conceder-me ou não a prorro_gaçilo. O .Senaâõr Odacir Soares já devolveu o processo.
Agora é outro m-cinbr-o da Comissão que solícita vista da
matéria. AsSim, ênten"do, salvo melhor juízo. O Sr. Presidente díz: a presidênCía entende e apenas emite um jufzo
pessoal, que o regimento não é claro com relação a essa
-matêria e êflleride que~ ãté por uma razão teleológicã de
fins do regimerilo não fãz sentido que todos os membros
da Com-issão, Seguidamente, peçam Vista do processo,_
ainda que se pretenda com isso ver assegurado o direito
de minorias que não ·se coloca nesses termos da questão,
porque a matéria é eminentemente técnica, não se estâ
pretendeq<!_o levá-la para a angulação política, mas, de
qualquer maneira, por rião haver clareza, pela ótica da
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presidência, no texto do_~gimento, a presidênCia submete a matéria ao plenãrio: O Sr. Senador Pr~i_dente põe
em votação o pedido de vista solicitado pelo Sr. SenaQ_or

Qpcração de crédito no valor de Cz$ 2.732.430,00 (dois
_ milhões, setencentos ~ trinta e dois mil. quatrocentos e,
--_trinta cruzadQ~). Relator: Senador Jorge Kalume. PareMoacyr Duarte. O Sr. Senador Moacyr Duarte sai da
cer: favorável. AproVãdo por unanimidade. Prosseguinsala da Comjssão. Não havendo qÜorum Para delibe-- do o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Seração, o Senl)pr Presidente encerra a reunião. Ficam
oador.N.iv~ldo Machado_._ que _emite parecer'favorável
adiados os PLS n9 006/85, _?LC n~;~ OO§i_~s_J .I~LS n'>~
sobre o Projeto de Lei d4 <:;âmilra n9 102; de 1985, que
015(85, PLS n• 098/85, PLS n• 046(85, Pl.S no 262(84, _
.. Dispõe sobre a criação de uma Escola TécriiCa ·Federal,
PLS n• 279(85, PLS n• 013(85, PLS n' 155(84, PLS n•
no Município de Cajazeiras, Estado da Paraíba, e dá ou104(82, Pl.S no 269/83, PLS n• 157 (84, PLS n• 028(83,
ti-as providências", Colocado em discussão e;em seguida
PLS n• 229/84, PLC n• 152(85, PLS n' 087)85, PLS no
em vo.taçã.o., rtão há debates, sendo o projeto aprovado
207(85, Pl.S n• 210/85, PLS n• 090(82, PL~ no 228(84,
por unanimidade. Em seguida, o Senh_or. Presidente conPLS no 145(85, PLS n• 226(84, PLS no 323(85, PLS n•
cede a palavra-ao Senhor Senador l\1_acelo Miranda, que
262(79, PLS n• 08;!/84, PLS n• 052(85, Emenda n• 2,
eni.lfe parecer-"11iVOrável sobre o Projeto de Lei da CâmaSub-1ii.itut:iva aO PLC n<? 021/80, PLS n_ll 244/84, PLC n9 _
ra n<:> 095, de 1985, que "Autoriza o Póder Executivo a
175/85, PLC n• 004/84, PLS n' 215/81, PLS n• 169(85,
criar a Escola Técnica F'ederal do Território Federal de
PLC no 222/84, PLS No 256(84, PLS n' 243/83, PLS no
Roraima". Colocado ern discussão e, em seguida em vo204(85, Pl.S n• 267/85, PLS no 327 (85, PLS n' 251/85,
tação, não há debates, sendo o Pr:ojeto- aproVado por
PLC no 204(84, PLS n' 200(85, PlS n• 107(81, PLS no
unaniinidadé. Ainda com a palavra, o Senhor Senador
127(83, PLC n• 071(78, PLS_n• 181(83, PLS n' 334/85,
Marcelo Miranda emite parecer favorável sobre o ProjePLS n' 175(85, PLS no 149(83, PLS n' 200f84, PLS n•
tQ_de Lei da Câmara n~' _101, de 1985- Complementar
--que "Modificã a Lei C.omplement.arn? l,-ae·g de no252/85 e PLS n"' 027_J85. Nada _mais havendo a tratar, lavro eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da Co- __ _ vembro de 1967 _que "estabt!ece os requisitos mínimos
míssão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assina- de popUlação e renda pública e a forma ele consulta préda pelo Sr. Presidente.
via às populações locais, para a criação de novos municípios". Colocado em discUssão e, em seg_uida em v:otação,
não há debates, sendo o Projeto aprovado por unaiúmiCOMISSÃO DE REDAÇÃO
dade.
24' Reunião Extraoi-dinâria, realizada
às 10.00 horas do dia 16 de maio de 1986
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião laÀs dez horas do dia dezesseis de maio de um mil nove-·
centos e oiteota e seis, na Sala de Reuniões da Cotiiissã~o:
sob a Presidência do Senhor Senador Lel'!oir Vã~gas,
Presidente, presentes os Sen.hores Senador.eS MartinSFJIho e Jorge Katume, reúne-se a Comissão: de ~daçãC):
Ausentes, por motivo justificado, os·demais membros da
ComisSão. Abertos os tr_aba.lhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senado-r Martins Fiffi.o qui;_._
em seu parecer, apresenta a redação do. v~cido para o 2?
tum o regimental, do Projeto de Lei do Sen_ad.o n" 289;·de .
1979; qiie dispõe sObre o instituto de retro~sãri edá outras providências. AprOvado o parecer, e nada rnais ha-vendo. a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente
·~ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, em ·16 de maio de
1986. -Senador Le~oir Vargas, Pr"eSidCnte.

su~~";ifs'a~~~ ~u~~~~~ES
3' Reuniio (Ordinária), realizada
no dia 22 de maio de 1986
Ãs onze horas do dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala da Comi~!O, ":3. Aia Se-

, nado r Alex.and.r.eCosta, Sob a presidência do Senhor Se:nador Lourival Baptista. Vice-P.residente, no exercício
da presidência, reúne-se a Comissão de Mt,~nidpios, coma presença dos Senhores Senadores Marcelo Miranda.
Américo de Souza, Jorge Kalume, Luiz Cavalcante,
Hélio Gueiros, Gastão Müller, Nelson Cãrneiro e Nival~M~~~

....

Deixam de comparecer, por motivo just'ificâd~ as··s·e~
nhores Senadores Amaral Furlan, Moacyr .Palia, José
lgnãCiO Ferreira, Octávi9 Cardoso e Jutha,r Magiilhães.
Havendo número regimental, o Senhor .Presidente çieclara abertas os trabalhos e dispensa a leitura da A ta da
Reunião anterior, que é ·dada como aprovada.
A seguir, passa-se ã apreciaçãO das matérias constantes da pauta e são relatados os seguintes Projetes de Resolução da Comissão de Economia, às seguintes MeÍlsagens Presidenciais. I) Mensagem n~' 333, de 1985, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaçào
do Senado .Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa-.
zenda, para que seja autorizada a PrefeitUra Municipal
de Guaramiranga (CE) a contratar operação~e crédito
no valor de CzS 423.444,42 _(quatrocentos c: vinte e trêS-mil, quatrocentos. e quarenta e quatro cruzados e_ quarenta e dois cent "'S). Relator: Senador Qastão.Mülle.r.
Parecer: favorável, . .r-~rovado por unanimidade. 2) Mensagem n~' 049, de 1984, do Senhor Presidente da República. submetendo à aprovação do SenaQo F~deral, proposta do Senhor Ministro da Fazeilda, para que seja autori..:
zada a Prefeitura· Muriicijjãl de Vilhena (RO) a contratar

vnindo eu, FranciscO Gõnçalves Pereira, Assistenre·dã
à presente Ata qlie;lida e aprovada, será assiI].ada Pelo Senhor Presidente.
·-

Comiss~o,

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3' Reunião,· realizada
-e_nl 8 de malo de 1986
Ãs dez horas do dia oito de maio de mil novecentos e
"oitenta e seis, na· Sala de Reuniões da Comi:$s_ã0,' na Ala
"'Senador Alexandre Costa, presentes os Senho.res Senadores Gastão MLWer, Vice-Presidente no· exercfcio da
Presidência, Jorge Kalume, Álvaro Dias, Josê Lins e Severo Gomes.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores S~nadores Luiz Viana, Moacyr Duarte, João Calmon e Aderbal Jurema.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. _
Passando-se ã apreciação das m.atérias constantes da
Pauta, são relatados os seguintes Projetas:
Pelo Senhor Senador Jorge Kalume:
Parecer favorável com as.emendas n?s 04 e 05-CEC, ao
Projeto de Lei do Senado n<:> 24~, de 1984, que "dispõe
sobre a transmissão de música brasileira pelas emissoras
de rádio''.
Colocado em discussão e votação, ê o Parecer aprovado·
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Ser:tado n\"' 13,
de 1983, que '"dispõe sobre a obrigatoriedade de cons~
trução, reconstrução ou montagem de teatro ou bíblíote~
- ca-pUbiica nos casos de extinção ou demolição da unidade existente",
Colocado em discussão e votação; ê o Parecer aprova-

de>·
Parecer favorável ao Projeto de Resolução nt 13, de
1985, que "d.enom_ína corredor do anexo II d~ Senado
Federal "Ala Senador Tancredo Neves".
Colocado em discussão e votação, ê o Parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e,
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da
Comis.s~o. lavrei a presente Ata, que, Jída e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE RED(I.ÇÃO
25• Reunião Extraordinária, realizada
às 11:30 horas do dia 23 de maio de 1986

- Às onze horas e tiinta minutos do dia .vinte e três de
maio de ~:~·m mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir VÚgas, Presidente, presentes oS.Senhores

Maio de 1986

Senadores Octávio Cardoso e Américo de Souza, reiínese a Comissão de .~cdação. AuSentes, por motivo justificado, os demais :membros da Comissão. Abertos ostra-

balhos, o Seilhoi- Presidente COncede a palavra ao Senhor
Sendor Octãvio'Ç3rdoso que; em seu parecer, apresenta
a redação fíri.al do P_r.Qjeto de Resolução n? 32, de 1986,
qtie susta, nos termos do artigo 32, § 3<:> da Constituíç"ão
Federal, processo ordinário do lnqtiêrito nl' 218, em curso no SupremO Tribunal Federal, movido contra o Senador João CastelO. APrõvado o parecer, e nada mais havendo ·a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a
reunião,lavrando eu, Vânia BorgeS Camargo, Assistente
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniôe~ da Comissão, ein 23 de maio de
1986. - Lenoir Vargas, PreSidente.
16• Reunião Extraordinária, realizada
às 10:00 horas do dia 29 de abril de 1986
Às -dez horas do dia vinte e nove de um mil novecentos
e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a
Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente em exercício, presentes os Senhores Senadores Nivaldo Machado e José lgnâcio Ferreira, reúne-se-a Comissão de.Redação. Ausentes, por motivo justificad_o, os de-_
mais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor .Senador
Josê Ignácio Ferreira que, em seu parecer, apresenta a
redação do v~nciç_lo, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da CâQlara nii 95, de
1980 (n9 3.308/77, na Casa de origem), que institui o Dia
Nacional da Poesia. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede. a palavra ao Senhor Senador Nivaldo
Machado que, em seu parecer, apreseRta a re.daçã.o do
vencido, para o 2~> turno regimental, do Projeto de.Lei do
Senado n~> 26, de 1983, que dã nova redação a dispositivo
da Con.solidação das Leis do Trabalho. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Josê Jgnácio Ferreira que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 85,
de _1983, gue acresce dispositivo à ConsolidaçãÕ das Leis..
da Previdência Social. Aprovado o parecer, e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de"Reuniões da Comissão, 29 de abril de 1986.-:Jorge_Kalume, Presidente em exercício.

5~
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COMISSÃO DE SAúDE
Reunião (especial), realizada

-- em 2S de setembro de 1985.

,
As dez horas, do dia vinte e cinco de setembro de mil
novecent9s e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Aleximdre Costa~ sob a Presi- ·
déncia do Seilhor Senador Lourival Baptista, Presidente,
presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume e Gaivão
Modesto, reúne-se a Comis.são de Saúde, para ouvir a
palestra do Senhor Doutor Newton Nogueira de Sã.
Deixam de comparecer, ·p-or motivo justificado, os'S~
nhores Senadores Raimundo Parente, Amaral Furlan,
Jaison Barreto, Henrique Santillo e Alcides Paio.
Declarando abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
comunica que a reunião destina-se a ouvir a palestra que
será pioferida pelo Do-utor Newton Nogueira de Sá,
sobre pesquisas desenvolvidas no âmbito da odontolQ.gia, passando a seguir a palavra ao expositor, para proferir sua palestra. Encerrada a exposição, ·usãm da palavra
o Senhor Senador Jorge Kalume e o Senhor Adriano.
Freire; Vice-Presidente da Federação Nacío,Dal dos
Odontologistas, congratulando-se com a brilhante palestra e com o trabalho desenvolvido na área. Encerrando
os trabalhos, o Senhor Presidente agradece a presença de
todos, congratulando-se também com o conferencista,
pelas valiosas informações técnico-científicas consubstanciadas em sua palestra.
Nada mais havendo a tratar, encetrã~se a reunião; lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presente Ata. que lida e aprovada, será·
assinada pelo Senhor Presidente, in'do à publicação,jun·
tamente com as notas taq uigrâficas referentes a exposiÇão, por determinação de Sua Excelência. - Lourlval
Baptista.
- · ·-·-
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ANEXO A ATA DA 5' REUNIÃO DA COMISSAO.DE SAODE, REALIZADA EM 2S DE SE-

·be a hora de exteriorizar esSeS conhecimentos, nêsfãCasa, que representa os ansélciS mais prOfundos da demo-

TEMBRO DE 1985, ÀS 10:00 /fORAS, RELATIVO À PALESTRA PROFERIDA PELO [)OUTOR

çraCia-

NEWTON NOGUEIRA DE SÁ - QUE SE
PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO
PELO SENHOR P8ESIDENTE
Presidente: Senador Loorlval Baptista
Vice-Presidente: Senador Henrjque Santillo
(Integra do apanhamento taquigrãfico.)
O SR. PRESIDENTE (lo~,J.rival Baptista)- Havendo número regimental, declaro aberta a reuni~o da Comissão de Saúde,
_
Acolhendo uma sugestão do eminente Sr. Senador Jutahy Magalhães, tomei a iniciativa de convidar o Dr.
Newton Nogueira de .Sá, renomado dentista Que-exerce
sua nobre profissão -em Campinas, no Estado de São
Paulo, para expor perante esta Comissão os resultados
da sua valiosa pesquisa e trabalho que tem realizado no
âmbito da o-dontologia.
Concedo a palavra ao Dr. Newton Nogueira de Sá.

O SR. NEWTON NOGUEIRA DE SÁ- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Deputados, senhores e minhas senhoras.
,
.
_
Antes de começar as minhas explicitações, gostaria de
agradecer a presença de todos que talvez tenham deixado
afazeres mais importantes para vir aqui me ouvir.
Mas, é de maneira muito especiar que- agradeço ao
ilustre Sr. Senador Lourival :aaptista, Presidente da Comissão de Saúde do Senad_o Federal, pelo honroso convite que me dirigiu e que acabo de tomar conhecimento do
interesse também do Sr. Senador Jutahy Magalhães,
Desejo também agradecer aos jornalistas Heitor. Humberto de Andrade e Marcelo Câmara, que, acreditando
em nosso_ trabalho, desenvolveram todos os esfo_rços
possíveis para a concretízação deste encontro.
É com grande satisfaÇão-que me dirijo à ComisSão de
Saúde desta Casa, num monientO em que os ventoS da'
democracia voltam para revitalizar todo o País.
Talvez não houvesse, mesmo, um momento melhor do
que este para O meu depoimento. A iazão é simples: o
tema que me traz aqui, a Odontologia Sistémica, mais
conhecida por Biocibernétfca Bucal, tem a sua história
profundamente ligada à História do Brasil destes vinte e
cinco anos.
_ Foi no início dos anos sessenta, numa época em que o
BrasH também vivia momentos de" renovação que a Riocibernética Bucal deu os seus primeiros passOs.
Naquele tempo; um grupo de dentistas brasileiros de
mentalidade mais aberta e de_ espfiito arrojado, implantou os primeiros alicerces desta ciência, que vem se transformando em uma verdadeira Esc_ola, em uma corrente

oe tCI~ ~J'{~_ção br~Hcj_rª-'---

.

_

Antes de entrar detalhadamente no mérito da questão,
gostaria de deixar registrado um aspecto que julgo bastante esSen_cial. A Biocibernética Bucal não é, como a
muitos posSã parecer, uma especialidade pura e simples
"({entro da Odontologia. Na verdade, ela se constitui hoje,_ numa verdadeira escola que reúne Conceitos de quase
todas as áreas- do conhecimento humano. buscando dar
uma visão bioglobaliÚnte para -a Odontologia.
- Ela nasceu de constatações bastante simples. Nós dentistas, que haVíamos nos reunido num grupo de estudos,
algu-ns ·eraqt eSpf:Cfãlistas em ort9pedia funciOnal dos
mãxilares __e_ _Qutros _e!TI or~odonti_a_, começamos a notar
<}ue quando nosso clienteS apresentavam certas e determinadas ãlterações -morfo-fisi9lQgicas bucais, _concomitantément.e, também_ apresentiwám cer-tas e_ determina·
daS aJterilções, disfunções ou doenças, em outras partes
do som~ orgânico que, aparentemente nada tinha a ver
com contexto bucal, e que à medida em que íamos fazendo essas correções intra-orais, de relação dos maxilares,
_aquefas patologias que eX:istiam no iníciõ. do tratatnen!õ
corretivo dos nossos pacientes, também iam desaparecendo.
O interessante .é que estas são constatações clíriiciaS
.mUito aittigas, rUas qüe ninguém aiõda havia Se-autofizà':.
do a- sistematizá-las profundamente. Foi o grupo inicial
de estudos da Biocibernética Bucal quem de_u_ os primeiros passOs n~te sentjdo.
-A razão é. Símples: os Cirurgiões,.dentistas;Iie5tes-tempÕs de ultra-especialização, costurúavam e costumam ver_
seus pacientes como se etes viessem a_ seus consultóriQ.s
apenas com a boca. Não se sentem autorizados a en_xergar o seu paciente _como um todo.
Por outro lado, até os médicos- mesmo o clínico geral- ap·rendÚam também,- desde os bancos da_ escola,
que a boca e os dentes só servem para mastigar· e dar êstéfíc.i, que os denles não paiisanf de um simples apêndice
do corpo e quem deve trat~-los -é o dentista, visanc!~ unicamente a mastigação e a estética, esquecendo-se da
funÇãO~ Foi neste contexto que surgiu a Biocibernétíca
Bucal. Uma das primeiras constatações que fizemos é de
que a boca, além de toda a importância quejâ se atribuía
elã, funciona também Como órgão causãdor do
equilíbrio POStUral do homem.
__ Toda estrutura se apóia nas paites m_ais duras que são
os alicerces, e a parte mais dura da estrutura humana são
o.s _esmaJtes dent~rjqs dos-riossõs dehteS.Io[Oo nQsso
. o_rganismo, todos os sistemas bio_lógicos- são apoiados
nos dentes. O indivíduo que perde os dentes perde 70%
de sua força tisica. Isso é fácil de ser comprovado: solicite para alguém que use prótese total, que levante um

a

peSo de 3U Ou 40 CiuUos. Logo a seguir remova a prótese
desle indivíduQ e p(:Ça para que ele levante o mesmo peso
de 30 ou 40 quilos. Obscrvar-se-á a grande dificuldade
que terá _e.sse iridiVíduo pãra levantar o mesmo peso, pois
ele sem as próteses fica sem apoio.
Normalmente, achamos que estamos apoiados em
nossos pés, quando estamos de pé. Se estamos sentados,
achamos que estamos apoiados em nosso "bumbum".
Agora pergunto: e quando estamOs nadando ou quando
damos um pulo no ar?
Estamos pres-os por sistemas eletromagnétic_os, há momentos em que estamoS:_ de ponta cabeça, de lado e em
outras várias posições· põssíveis. E como a nossa estrutura biológica necessita de um apoio, então, ela se apóia !la
parte mais dura do nQs~o corpo que é o esmalte dentâno.
O esm:alte é tão dt.Jro que o diamante não o risca, e a única coisà ·que pode gastar o esmalte dentário é esmalte
contra _esmalte ou nós, cirurgiões dentistas.
Todas as nossas mazelas começam por um problema
A seguir o problema ou tensor
afeta o nosso psiquismo e vem estourar a nossa biologia,
em certas e determinadas áreas. Por exemplo, todas as
vezes que estamos tensiona.das a nível de relacionamento
familiar, afetivo ou sexual, aparecem problemas na região do pescoço, da garganta. Quando estamos tensionados com problemas de patrimônio ou seja, casa, alimentação, dinheiro. somos afetados no abdômen. Quando
estamos tensionados na parte afetiva é o nosso tórax que
vai sofrer as conseqüências~. todos esses sistemas têm os
seus correspondentes dentários.

.sócio~psíquíco-familiar.

Antes _de qualque~ um de nó~ r~lizar um niovimento
qualquer, os maxilares se colocarão numa certa e determinada posiÇão, quer queiramos ou não, e isso é que dã
sustentação àquele determinado movimento. Essa informação por Si só no"S dá uma idéia do grau de importância
da boca para todo o equilíbrio da saúde humana. Nós.
dentistas cibernetas achamos _que se existe alma, ela reside no nosso maxilar_ inferior; conforme a posição do maxilar inferior será o comportamerlto do indivíuo. E, para
corroborar essa afirmativa vou pedir para a Dr' Nelusa
que projete uns slides onde vou mostrar as características
básicas do maxilar inferior.
(O slide projetado mostra o desenho de três rostos,
com as_respectivas conformações ou contactações dentárias. O primei_ro, chamadO classe II, com o maxilar inferior retraído para tr'ãs. O segundo, classe I, com o maxilar inferior--em perfeita Conformação com o maxilar superior. E o terceiro, classe III, com o maxilar inferior
avançada para a frente.)

transformadora dentro da odonto_logia moderna, com

impticações_em todos os :~pos da saúde__humana.
Mais tarde, já no iriício dos anos setenta quando estávamos num período polftico difícil, marcado pela censura e pelo medo às idéias novas, a Biocibernética Bucal ou
Odontologia Sistêmica, também foi perseguida e estigmatizada. Sem espaço para se desenvolver, uma vez que
o diálogo também estava banido, a BioCibernética Bucal
se recolheu ao silêncio ·dos nossos consultórios, niã.S relizmente nós não paramos as nossas peSquisas,' nossos es_t_ud_os, _e__fomos_ a_ç_y;n_r.dando_, __ Qy_niJJ,~ _esse__p~fo_d9, p_ro:vas clínicas e resultados práticos bastante evidentes~ Ela
se desenvolveu e ampliou os seus c.onhecimentos mas, a
cada ano que passa, sentimos cada vez mais a necessidade de exteriorizar -os resultados d_os __ nossos :.trab.alho_s.
Sentimos que era hora de abrir os nossos conhecimentos,
mostrar as nossas verdades, estimular novas vocações e
ampliar o debat'e, inclusive chamar a atenção de outros
setores de_saúde para o nosso enfoque.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Peço licença à V. St para interromper um pouco a Sua eXplanação para convidar a tomar assento à Mesa, o Dr.
Adriano Freire, renoma<io cirurgião-dentista e Presid_ente do Conselho de .Od.ontologia do Djstr_it_o federal.

O SR. NEWTON"NOGUE1RA DE SÃ-- E assim,
novamente acompanhando a trajet6fhi e o flu":o do País,
foi nesse momento de abertura democrática qtie -me ~ou-:

DESENHO DA CLASSES

Caracteri.."iticas básÍC!JS

~

)

\: ~ I
Cl=.e II

Concreto
Ca!culi!ta
Materialista
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C/a.sse III
--Abslrato
Racional
Intuitivo
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No slide projetado, como na figura suPra, vemos os
três- tipos de das:ieS dent~rías, cO!lhecidas PoFri6S dentísM
tas, como classes_ I, JI c III. Esta ctassificaçãõ feita por
Angle tem como elçmento-chav~ <! pOsição dos dentes
caninos e dos -primCTroS mOlareS.
-

Nós dentistas cibernetas,

a~itamos

essa classificação,

mas, é na volumétriCa que nos baseamos para anãlise dOs
pacientes.
-

O indivíduo classe I, ou seja~ aquele que tem os mãx.itares em perfeita harmonia um com o outro, ê o índivíduo perfeito, é o ser humano, e; -sem muita dinâmica;
quando mais próxinio do tipo classe I e:stivcr o indiVíduo, mais perfeito

emars bóni.to ele será, só q:ue também

será um "chato", pois não-terá -defeitos, serã Um perfeccionista e sem dinâmica: É como a esfera que colocada
sobre uma superfície plana, pennanecerã naquela posição em que foi posta. Já o-õvo é todo torto _mas tem
uma di nâmlca faQ ulosa. A nossa programação genét~ca é
para sermos todos _tipo classe I, entretanto como a c_~,~ltu
ra ê altamente deformante, vai ocorrenQo um.a modificação no indivíduo de ag:Jrdo com a natureza dos i;lloqueio-s sócio-psíquicos; "ãdquiríndo o c[asse I, em-rãzão
desses fatores, características de classe li ou III.

pensa príineiro di.ge depoiS, o "classe III", age primeiro
e pensa depois. Enquanto que este não térn_coragem de
-mentir, aquele, ou seja o "classen" mente COflla_uutior
faci!_id~~e, sem _ficar vermelho sequer. O "classe III" é
mtiilOfrãbalhâ_dor se quisermos agradar um "classe III"
ê só-dar serviÇO-para::-ele, enquanto q-ue o "classe It" não
é muito ligado ao trabalho, é um pouco sem dinâmica e
est~ mais_!igado aos trabalhos de bancada.
Intefe5sante é uma linião entre o "classe III'"' c o "classe H'', quando digo u~íão não me refiro somente a união
'-'-_-'-.::conjugal, mas també!Il associação de trabalho e outras
- mais. Não haverá disputas e concorrêricia etlhe aS cjuas
c! asses diferentes, normalmente, ~le:s se entreªjudam ma,ravilhosam~nte. Hoje tive opoftunidade de constatar
esse fato- urna \'CZ mais, quandoestivemos no gabinete de
um deputado federal aqui no Congresso, o_ deputado era
do tipo "classe IU" enquanto o seu asse&__li_.OtJ~rª do_ tipo
~·classe II", os dois formavam uma dupla perfeita, disseram ·que se entendiam muito bem, e nunca tinh~m brigado, um complementava o outro.
··
·

VôCês estão tendO muito superfiCialmente um; víSão
-da iiiiportãncia da pOsição do nosso maxilar. TUaO ê
questl'i.o de postura nlandlbu1ar, quando alteramos a relação dOs maxilares e dentes, seja atraVés de aparatolo~
gias, seja~através de çorreções dentárias, coJ;J.seguimos alterar fambém as patologias de que é portador o paciente
naqUele m õmento de tempo.
A postuia de-um "classe_ II" é toda 6SpecíaL Ele tem
curyaturas._colunares maiores e mais acentuadas, isto é,
suai ~9rdoses e ciio.Ses são mais prOnunciidas~ O ''clB.sse
I" ê eréc:to e o "classe III .. mais ereCto airÍdã, chegando
até a adquirir uma postura arrogante.
Vou projetar agora uns slides para evidenciannos a
pOstura das três classes.
ct Qrojcta~ um :;L nová ba!_eria de _slill_es <?_l_ld_~_ apare.
çem de corpo inteiro, um indivíduo "classe II'' típico e
depois um mdivíduo "c(asse III" típico. No primeiro vemos_Qe rõ-rma bem acentuada aS curvas das costas, principalmente uma lordose lombar que provoCa em decorrência uma cifose na região torácica da coluna vertebral.
As mãos também apresentam a tend~ncia de rotação
para dentro, com as palmas mais voltadas para trás.,
quando os braços estão em repouso. No seguindo slide1
o "classe III", vemos como a coluna vertebral_ é erecta;
corh -i:fs mãos, quando os bruços estão em repouso, fazerid.O um_a fOtação parãTora, ou seJa, ·com -a::s palmas apontando mais-pâra :a irente.)
Aqui neste slide vemos um indlvíduo_,do tipo "classe
I)T'\ obseryem o SelJ.. maxilar inferior cOmo ê" projetado
para a freil-~e. e_ ã sUã. postura corporal é erécta, dando
até. um asPecto de arrogante. Nesté outro sUde temos um indivfduo do tipo ~·classe
II", a sua postura é totalmente diferente do_~laSse-flL O
seu maxilar inferior é voltado para trãs e Observem a
postura corporal, como são salientes suas curvas lombares, apresentando lordoses e cifoses.

Quanto ao tipo classe 11, que é aquele que tem o maxilar inferior mais voltado para trãs, tem suas carãcteríst_icas próprias, ele ê concteto, calculista, materialista e tem
uma característica toda própria que é_ pensar primei-rã e
agir depois.
_
- Enquanto que o tipo classe III, que é aquele q-ue tem- o
maxilar inferior malS VOlumoso, mais avan9ado para a
frente, tem c;aracterísticas antag_ônicas ao tipo classe IL
O classe III é mais abstrato, chega até a ser irTaeiO;hal,
porque é o maxilar inferiQr que nos dá djnâm[cã.e, quanto mais para a frente estiver o maxilar inferior, mais dinâmica terão indivíduo e mais acelerado ele será. Quanto mais para trás estiveco maxilar inferjor, m:enos-_arllâmica terá o indivíduo. Até entre os crimlnoSõS-essas ·ciracteristicas podem ser comprovadas: aqueles que agem
na calada da noite, que fazem às: escondidas, no_!lllalmente, são do t_ipo classe II, enquanto que,-o tipo classe
III é mais impulsivo. Até entre os homossexuais essa~~
racterísticas podem ser observadas. O homossexual çlasse III, geralmente se ~ssume e torna-se 9 clássico ''travesti". Enquanto que o cla:)_se II é mais discreto e age escondidamente,
Estou um pouco nervoso porque nunca enfrentei 'os
Srs. Senadores e estou_ com m.uito compromisso de êltito
pedagógico. Sou rríais um Qomem_ de consultório. voltado às pesquisas e eStUdos- e. não tenho experiência de falar em público, então alguns desli;zes que eu tiver os_ senhores me desculpem.
Com referência às doenças, qUeê o que nos interessa,
elas também têm suas características relativas às" classes.
As doenças a que ~tão sujeitOs os clà:sSes II, nãO CollOizem com aquelas que são próprias dos indivíduos classe
III. As patologias que atingem o classe II, não atingem o
Chamo a atenção dos meus colegas cirurgiõesclasse III e assim vice-versa. O classe II, geralmente, é sujeito a doenças· crónicas reSpiratôriãs =e digestiVas,
dentistas, que se encontram aqui presentes, que não esquanto o classe III tem propensão a problemas agudos e
tou impondo essas verdades. estou apenas apresentandocircu1atórios. Exemplificando: uma bronquite asmática,
as à nivel de informação. Sou contra toda e qualquer
uma rinite, uma ülcera gastroduodenal, normalmente só
classificação em tipos e biotipos, porque normalmente
atingem aqueles indivíduos de postura de "classe II'\
toda classificação parte do errado para o certo, e, não do
isto é, aqueles que têm o maxilar infei'ior mais voltado
~to para o errado, como deveria ser. Mas, para efeitos
para trás, quando o tiiamos dessa postura e através de
dldãticos temos que fazer algUlllas _classificações. E, para
correções avançamos o seu maxilar inferior Para â: irente
os-cirurgiões-dentistas talvez essa classificação, que nós
e lhe damos uma nova postura, aquela bronquite asmãtidentistas cibernetas utilizamos, não Seja a rrlais _adequaca, aquela rinite õu aquela úlcera gastroduodenal costuda, devido aos conceitos clássicos que sã.~- utilizados.
mam regredir totalmente em poUco-espaço de tempo. Es~
Isso não quer dizer que somos contra o~ síStem._aõdontotamos com uma casuística muitO gra~de nesse' sentido,
lógico a!~.:~al. Apenils estamos redimensionando certos
inclusive estamos elaborando um trabalho para ~r'ãpre
conceítoS numa entre-ajuda e não impOndo as ·nossas
sentado no próximo Congtess<? e esta~os sendC? asSessO-=verdades. Estamos apen3.s mostran~~ os nossqs tra_!:,arados por vários médicos d,? c;idade de Campinãs, do.Esihos, as pesquisas desenvOlvidas e os re~ultados _<?btidos,
tadQ de São ~ulo, ínctusive c~m col'!lnrovaçOes- ra~iolóe. estamos à busca, ainda, de novos reticulados.
gicas e laboratoriais, - .
-O assunto que me traz aqui é muito 'extensci e daria
Enquanto que o indivíduo tipo ••ctas.Se
prOj;ensi?~
=-para se falar horas e dias, mas, como o tempo ê limitado
a problema.s de ordem circulatória, isto é, problemaS
neste momento, resumirei o mais· possível. tentando
cardíacos mais especificamerile.
,
mostrar o-que ê a Biocibernética Búcal e o que ela pode
O classe III, normalmente, morre de problemas ciréúfazer em auxílio ao ente htlmano.
Iatórios, enquanto o Classe II morre mais de doenças de-generativas.
Continuando a nossa demonstração de slides,já. víffios
As diierenças tambCm são a nível de personalidide e
atraVês dos anteriores, as-característiCas do tipo '"classe
comportamento. Enquanto o "classe II" é imaginativo,ITI" e do iipo uclasse II". Vamos agora conhecer o "elas-

-en-
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se l", cOmo pooem obsi:rv:lr, ê o do tipo perfeito, seln
defeitos. O classe I é tão perfeito que chega atê ser um
chato.
Quando nós dentistas, ·através de apafãtologias ortopédicas e funcionais, que são Os aparelhos que Utilizamos
para correções_ de dentes e maxilares, alteramos a po·
si<;ão dos maxilares, concomitantemente, essa alteração
também v~i refletir à nível ffsico, psíquico c comportamental~ Por exemplo, quando trazemos- o maxilar infe~
rior para a frCaie de um "classe 2", o seu lLSico vai ficando mais erécto, ele vai ficando mais empinadinho e passa
a agir também de maneira diferente. Normalmente o
"classe 11", é timído, inSeguro, vaidoso e tenta esconder
ou disfarçar a sua timid_e_z c a sua insegurariça, rilas, com
a mudança da posição do seu maxilar inferior ele mudará completamente o s_eu comportamento. Para vocês
comprovarem a veracidade desta informação, aqueles
aqui presentes que forem do tipo '"classe 11", isto é, que
tiverem o maxilar_ inferior voltado para trás, quãndo esri\lerem numa situação dificjl e a moral estiver "baixa",
principalmente, quando sentirem~se iriferiorizados perante outras pessoas, avancem o maxilar inferior para a
frerite e 1:5ãtam- um dente co_ntra o outro, em questão de
30 a40 segundos, tomarão atitudes que jamais teriam coragem de tomar na postura anterior. Passarão a agir primeiro e a pensar depois, atitude esta típica de um "classe
III", maS, -é- que, quando o classe II, avança o maxilar inferior para a frente ele vai ficar numa postura bucal de
·'~lasse III'' e, passará a agir como este.
Pois bem, todo o estudo da patologia humana vem des~nvolvendo o conceito de postura para o equilíbrio da
saúde humana. tsso Pode p;1recer conceito novo aqui no
OCidente, mas, ê tão velho como a medicina no Oriente:
Existem técnicas orientais de terapias, que trabalhando
àpéttas na:colunu permitem curar inúmeras doenças que
ã:{)arentemente não tinham qualquer relação com aquela,
O exemplo mais marcante desta técnica terapêutica~ o
da quiroprática, desenvolvida no Oríente e hoje já disseminada por todO o mundo, inclusive no Brasil, com as.sociaç-õqi_nternacionais no Ocidente e curso de treinamento nos Estados Unidos e na Europa, A quiroprãtica se
baseia inteiramente neste conceito de postura da c:oiuna
vertebral. Para os especialistas desta técnica, o indivíduo
que tem a coluna bem posturada nunca adoece e as razões para isso são inúmeras, envolvendo todo um contexto de medicina energética q_ue ainda não foi bem assi-:milado no Ocidente, mas- e isso é _fácil de compreendermos - envolvendo também os ieixes nervosos que
p'artem de cãda forâmem (abertura) vertebral, enervando
todos os órgãos do corpo humano, Pois a quiroprática
acredita que as doenças surgem de desíquíllbríos neste
contexto, de tensões ao nível destes feixes nervosos, e que
a correçào das tensões e dos desíquilíbrios da coluna permitam u cura, pnlticamente, de todas as doenças edisfu-nções- do organis'mO humano.
Na verdade, a medicina hoje p-irece car:il.ínhar para a
certeza de qUe as moléstias não podem ser dissociadas da
_ J)-ostura global do paciente. Percebe-se cada vez mais que
cada pãtologia pode ser associada a todo um contexto
p-ostural e, isso implica não apenas a postura física visível e imediata, mas, também toda a postura bioquímica e
psíquica. E que todas estas posturas estão associadas,
podendo ser co_dificadas a partir de vários referenciais,
Os trabalhos neste sentído são inúmeros hoje, tanto no
Brasil como no exterior, sendo que estes con_ceitos permeiam a psicologia, a medicina, a fisioterapia, todas as
· ãreas médicas e afins.
Aliás, eu me sinto muito gratificado por ter hoje, aqui
neste Pleriário, o escritor e ensaista Paulo San Martin,
·quc~ê-um profuifdo entendedor destã. área e um estudioso
Tccündo de um dos principais decodificadorcs dos mecarilsnlos-dep·ostura dentro da psiquiatria, o mêdico alemão Wilhelm Reich.
POis- bCm, depois deSta bif:Ve digressão eu gostaria de
falar que, com estes dados e~ me_nte, fica bem mais fãcil
perceber a gêneSes, o princípio, o fundamento básico doS
alicerces da Biocibernêtíca Bucal. Embora as nossas
constafições c·omo dentístas tenham sido empíricas, no
Inicio, e einOór:fã ·essência do nos~ trabalho aind~ seja
eminentemente clínica, se partinnos destes conceitos fica
fãcil deslindarmos o fio da meada que nos levará a uma
visão mais globalizante~ se a boca ê um mecanismo bãsico da- postUra e se a postura geral tem toda esta importância para o equilíbrio da saúde humana, não se trata
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de nada transcendental a desc_oberta de que: a restitUição
do contexto bucal determina mudanças profundas em
todas as esferas biológicas.
--Embora isso pareça evidente por si só, na verdade tem
implicações profundas que a Odontologia clássiCa verido
a boca,_ ainda como um apêndice no conjunto b'iológico,
não elaborou os conceitos de postura, de movimento, de.
espaço, que a BiocibernétiCa vê associadas à todo organismo e não apenas às partes ou fragmentos dele.
O nosso grande mérito_, folj ustamente codific'ar e an-a:..
lisar este conjunto de dados e, ao mesmo tempoelabonu
técnicas precisas que permitam a partir da boca; traçar o_
mapa do corpo como um todo.
A nossa proposta como dentistas cibernêtas é a de intervir única e exclusivamente dentro do contex,Jo bucaL
Nós não curamos nada. A proposta de cura é do médico,
nós só damos possibilitações para o individuo. se autocurar. Nós não temos pretensões._@ sermos ~êdicos e
nem de curar ninguém. Nós apenas fazemos correções
dos dentes, dos maxilares e de suas relações, e, s'e através .
dessas correções o paciente se libera de certas e,determínadas patologias, isso vai-lhe de graça.
Para que essas questões fiquem melhor colocadas, vou
esboçar aqui três campos de trabalhos específicos que
são altamente relativizados -com o contexto bucal, e que
quando trabalhamos naquele contexto as respostas são
evidenciadas. São eles, os sistéi;nas dígestivo, respiratóriO
e circulatóríO-:- -,__
·
Gostaria de deixar bem claro a todos os senhOres, qtie
isso ê apenas um princípio, a formulação bãsica,dos nossos trabalhos.
Vou projetar agora uns sJides, em que mostrarei de
maneira mais prãtica, os nossos resultados obtidos em
nossos pacientes através do tratamento da cibernética
bucal. Não vtJu discorrer ilqrií õ prOCesSO, a meCânica da
respiração em sua relação com a boca, porque_ é uma explanaçãodemasi3da longa. Por favor, Drf Nelusa, projete o prqximo slide.
'
(Uma foto do sistema respiratório)
Vemos neste slide o sistema respiratório, tais como,
boca, oro-faringe,_ faringe, tfaquéia e pulmõe.<~; Déntro
da boca existem três dimensões conhecidas na odontolo-· '
gia clãssica, que são: -as de altura, de lateralidade e a de
profundidade. A de altura que é regulada pelo abaixamento e feché'mento da mordida, a de lateralidade que ê
circuhscrifã pela arcada dentária e pelas parãbolas e, por
fim, aimensào de profuriOidãOC é iiquela_que ':ai daregião anterior da boca até a orafaringe. -ESsas três dimen~
sões fqrma uma quar~a diriiCnsào, dectada por nOs Cferitistas cibernetas, que é o Vazio da Boca. É no vazio que
se dã a função e não na forma. A fingU"a parã funcíOna"r
adequadamente, necessita de ter um espaço, sem a·-qual
fica comprimida -e Vãi queOrar o eQuilíbrio fisiol6gico dO
sistema respiratório, digestivo e cí!culatório.- ;Quando
perdemos espaço, seja de altura, seja em late_çalidade,
seja em profundidade, a boca diminui gninderriente de
tamanho, e a língua, então, por ser contituída de tecido
mais moles que os demais do contC:xto bucal, é projetãdii
para trás, para ·a orofaringe, comprimindo a epiglote
sobre a glote, diminuindo a entrada da passagem do ar
para a traquéia. A traquêia, como vemos aqui rieste Sliw
de, é constituída de um tubo de anéis, com um determinado diâmetro de largura e ã medida que ela desce e s.e
ramifica ao adentrar pelos pulmões, esses diâmetros vào
se tornando ínfimos. E, quando há falta de espaço dentro da boca, a Hngua é pi-ojefãda para trãs, para poder se
acomodar, e, vai bloquear a passagem de ar que vai para
os pulmões. A língua dentro da boca funciona como
uma verdadeira válvula de oXigenação; 4/'5 da língua ficam alojados na orofari_nge, controlando a entrada e saida do ar para os pulmões. A língua é para o sisfema rcspiratórío, o -que é o coração para o sistema circulatóiiõ:
Todo o sistema respiratório depende da língua, e circulatório depende do sistema respiratório. EntãO, a lírlgua,
quando é projetada para trás, obstrui parcialmente a
passagem do ar para os pulmões. Como nós- necessitamos de uma certa quantidade de ar para podermos subsistir, pois, Os maio-res -valOres ergéticos que adentram
para o nosso organismo são feitos através do ar que inspiramos, e(lão do alimento que ingerimos. Nós podemos
ficar, 20,30 dias-sem uma rriigalha de alimeD.tõ que não
perecemos, entretanto temos 2 minutOs para respirar, Se
ficarmos mais de trêS minUtoS seni oxigenação,· o nosso
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cérebro se deterior<::~ e ficamos sujeitos a leSões tisicas; 9
minutos sem oxigenação, entramos em coma definitiva
- sem .condições de regresso e, passamos a ter uma vida vegetativa, foi o que aconteceu com a Clara Nunes; 10 minutos é morte. Portanto, os maiores valores energéticos
-que nós recebem os é através do ar que inspiramos e esse
ar é tolalmente_ controlado pela Hngua. Quando a língua
obstrui p<!rcialmente a passagem do ar, passamos arespirar mais depressa, num processo de compensação orgânica. E, ao invés de respinirinos de 10 a 12 vezes por
min,1,qo, quantidade essa.natural em um ind!_v~duoadulto
imposição de descanso, passaremos a respirar 20, 30, 40
veZeS.. Ê sabido que a passagem rápida do ar sobre_uma
superfície, esfria-a e resseca-a. En_tão, a passagem muito
rápida do ar pelas fossas nasais e pelo trato aéreo, vai
provocar _um ressecamento das mucosas protetoras, as
quais são altamente sensíVeis, provocando rachaduras e
estrias. -Por _quest~o -de compensação orgânica, quando
aquele fató ocOrre, há uma formação maior de mucos,
mú.CO:s esses que tem a fmalidade de lubrificar e prõteger
o- reve~time_nto_in_tern_o do t~ato aéreo: . E. é ess~ a rn:zão
das _;erlltes tidas como alérgicas e que_ de alérgiCas tiào
têm ·nada. Tão logo, colocamos uma aparatología -proprioceptiva na boca, mudando a relação de postura bucal, aquelas renltes tidas como alérgicas em questão de
dias desaparecem.
Aqude ri1.uco que é formado em excesso, quaildo fica
na garganta _é facilmente deglutido ou expelido pelo cuspe. Mas, aquele que é formado dentro dã traquêia, nos
pulmõ_es, nos brônquios fica difícil sua remoção. Em razão da ação da gravidade o nluco desce e vai obstruir
parcialmente a passagem_ do ar dQs bronquíolos a nível
de ..:ilvéolo. É, aí que apú~cem as bronquites asmáticas.
TãO Jogo se dê uma abertura condizente para que a
língua fique aloja~ a co_ndizentemente d~ntro do contexto
bUCaJ, ocorre a desobstrução da passagem do ar para os
pulmões, o índiV íduo passa a-iespirar ma[s lentamente e,
aquela formação em excesso de muco _desaparece e, o
mUco_ qlle Se encontrava nos pulmões é reabsorVido. Na
maioria do~ casos em 2 a 3 semanas apenas, uma b"ronquiié asrriática, quarldo reposturamos o eqUilíbrio bucal
do paciente, ela costuma desaparecer como que por encanto. Por isso é que afirmamos que aquelas patologias,
-doenças ou disfunções que não encontram respostas nas
terapêuticas farmo médicas clássicas, encontram uma solução num tratamento de cibernética bucal, porque naquelas terapêuticas, geralmente, elaS são tratadas em
seus processos finais, colaterais e não em seus processos
causais. Para nós, geralmente, a bronquite, a rinite, a enxaqtreca, a azia, a úlcera e outras patologias têm a sua
etiologia numa falta de espaço oral, normalmente provo·c-adas por estreitamento de parãbolas, desgastes dentários, extrações, etc.
Por favor, projete outrO slid.e.Neste siLdeV<:rilos uma meninà bonita mas pOrtadora
de uma bronquite asmãilca violenta. Notem q seu cruza-mcnio, bem acentuado, de dentes. Quase não se vê os
s_eus dentes do maXilar inferiár.-Quando ela nos procurou colocamos em su·a boCa uma aparatologia proprioceptiva, que é põ3recida com uma balinha de plástico,
para dar uma maior abertura oral e para liberar os movimen~_()~ da ATM (articUlação têmpera-mandibular).
Apó'S colocação deste simples aparelho a melhora foi
visjvcl e _em pouc:os dias aquele quadro brônquico des_~
pareceu totalmente.
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Neste outro slide os senhores podem observar melhor
outro caso _de ___ c.ruzament_o de mordida, provocando
problemas na área respiratória, e também na área_digestiva. Este paciente_tinha seriíssimos problemas de gastrite, azia e bronquite asmática. Este foi um dos aparelhos
utilizados __ein seu tratamento, o q_ual serviu_ para
-~distencioná-lo e liberar os movirrieritOs de sua ATM,
libertando-o das probtemáticãs apresentadas no início
do seu tratamento.
Neste outro slide temos uma paciente de 69 anos, portadora de uma bronquite asmãtica desde os seus 9 anos
de idade. Quase mensalmente ela era internada em clínicas -especializadas em razão das criseS de que era aCometida. Observem neste slide, tirado 120 dias após o início
do tra-tUmento, os senhores podeln observar a diferença
-ae_ expressão antes do tratamento e após o mesmo. Aqui
·temos um "close"' de perfil desta mesma senhora, antes
dó tratamento, ela está com uma sinésica facial de entre-
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ga, j:le desespero, velha, dOente, pãlida, expressão cansada; 120 dias após observem este slide também de perfil,
nem parece a mesma pessoa, o resultado está aqui para
ser visto. As_apa_ratologias que usamos foram as seguintes: uma f!OVa prô~ese total superior, dentro de uma postura condizerite com suaS necesSidades de oxigenação e,
um aparelho ortopédico funcional! no maxilar inferior,
aparelho este proprioceptivo com 7 "tops". A partirdessas aparatologias_ fomos checando qual seria as dimensões de a,berturã às suas necessidades fisiol6gicas de respiração;_ tão_ logo f9i _detectada sua postura ideal,
colcicãmos-lhe uma prüiese total superior e inferior definitivas para mailtê-la naquela nõVa meinória de mordida
que lhe foi criada. Hoje ela se encontra boa, nãO fem
mais nada.
Nesta nova projeção os senhores vêem o caso de um
paciente portador de problema de epilepsia. Normalmente _ps ~piléticos têm pouco espaço bucal, têm um
grand_e d.esgaste_dental e o seu problema maior ê o respiratório. Nós não-curamos os epiléticos, nós- apenas melhoramos o seu problema., que é respiratório. O epilético
com o tratamento por nós desenvolvido continua com
suas disritmias, continua com os seus tiques, com os seus
vazios, mas, ele nào terá mais aquelas convulsões com
estertores. O epilético quando tem a convulsão crônica,
cerra for_t_emente a boca, diminuindo grandemeole o _espaço Oral e língua é projetada. para trás, bloqueando
totttlmente a passagem do ar para os pulmões, aí, então o
seu tensionamento se exacerba e ele cai, se bate, fica cianótic_o, porque está morrendo: tão logo se consiga abrir
sua boca ele volta, imediatamente, ao normal.
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Para o epilético fazemos o segUinte; colocamos uma
aparatologia, procuramos achar uma abertura oral, a
fim de que, quando ele tenha aquelas contrações musculares, a língua não seja comprimida e projetada para
trás, fazendo com que ele tenha apenas os vazios, malestares, podendo até desmaiar, só que sem qualquer perigo devida.
Neste slide podemos ver como aumentamos a dimensão bucal deste paciente portador de epilepsia, com uma
placa intcrmaxilar com mastigantes. A seguir neste outro
slide, os senhores estão vendo o trabalho definitivo que
lhe foi colocado para substituir a Placa íntermaxilar com
mastigante_s, este trabalho são coroas de jaquefas Para
manter aquela postura ideal que fora encontrada cm sua
nova memória de mordida.
Neste outro slide temos nm caso muito interessante,
olhando para a dentição dele o dentista clãssico não vai
encontrar nenhum defeito, pois ele além de ter os dentes
bonitos e perfeitos, também tem uma boa articulação. Só
que, na verdade, sua boca estava com pouco espaço funcional, altera!ldo desta forma a excreção da saliva serosa
quec-vai e~uilibra~ g__ PH estomacal. Em virtude des~a
comPressão dos canais excretores da sa_liva, este pa-ciente
estava com uma úlcera duodenal. Era um moço que trabalhava num depósito de artigos dentários em Campi_nas_. Este casO foi acompanhado pelo médico Dr. Ge-raldo do Amaral, com as respectivas comprovações radiológicas de antes e após o tratamento que lhe fizemos.
Com 15 -dias de tratamento bucal através de aparelhos
próprios, as suas dores desapareceram e, com 120 dias,
as radTogr-afias não acusavam a úlcera de que era portador.
Não só a ár<:a respiratória e digestiva pode ser beneficiada por uma boa postura bucal, também os débeis
mentais têm se beneficiado muíto com este novo tiabalho. Pois, os deficientes mentais, sejam aqueles por depressão ou sejam aqueles por excitação, normalmente,
têm sériíssimos problemas respiratórios. Quando conseguimos dar o equilíbrio fisiológico entre o sisteina respiratório e o circulatório, através de uma boa postura oral,
fisicamente eles apresentam grandes melhoras e a nível
cerebral, geralmente, não apresentam grandes melhoras,
porque, as vezes, o cérebro jã se encontra lesado. Mas,
nos tem acontecido de também em alguns casos, o estado
mental progredir, porque, geralmente o físico estando
sadio e psíqUico também ficará.
TOdo invtdídtio que tCm probfemas respiratórios, auton1ãticamente terá pr'Oblemas circulatórios. A menina
que os seiifiOres estão vendo nesta projeção tinha problemas respiratórios e percebam também o problema circulatório repercutindo Cffi suas gengivas. Gengivas fétidas,
sangrantes~ entumecidas, um proce.<~so paradentósico
violenlp. Já haviam extraído seus quatro dentes anterio-
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aJ,áratólõgíã'S t:iróprias,-idealizadas por nós, prOcuramos
res superiores. Para conter o. processo ev~lutivo de sua_
manter esse e'quilíbrio de desenvolvimento, dando-lhe o
paradcntose, fizemos-lhe um aparelho proPrioCeptivo
espaço: oral correto para uma boa oxigenação. E, se a
neural, complementando as falhas dentâri2S dos seus in·nng-uâ estiver bem p-Osiciófiãda nãcrafelilrá o sistema rescisivos e laterais superiores, no próprio aParelho. · -·
piratório e, conseqüentemente também terá ·uma-boa
- ObsC~~em- a sti:iiengiva··sãriir!Iilia e ellt·~~clda. Este
oxlgenação ~ boa saúde. Tenho várias crianças em meu
foi o aparelho que lhe ~:alocamos para equilíbrar a sua
na faixa de 7 a 10 anos de iáade, nas quais
consultório,
oxigenação e sua circulação. Agora, observem_ 120 dias
estou· desenvolvendo as técnicas já especifiCadas, e; essas
depois, como sua gengivajã estava clãra, nórm-al, totalcrianças não estão apresentando problemas de debilidamente equilibrada, sem qualquer p"rofilaxiB. dentária. Os
de mental. Não podemos compará-las com aquelas
senhores já perceberam através do slide que a mesma não
crianças que não têm a trissonia 21, mas, dentro do quaera muito nonnal, tinha um aspecto parado, um olhar
dro delas, podemos quase afirmar que futuramente serão
vazio, maxilar infeiíOr vOltado para trâs, dando-rhe uma
aproveitáveis à sociedade e a si próprias.
papada. Percebam que o queixo dela desaparecido, confundindo com o papo do pescoço. Primeiramente, disMesmo em tratando de mongóis já adultos quando
tencionamos a paciente, regularizamos a .sua Constante·
lhes damos uma boa postura oral, eles costumam mudar
entre a circulação e a re_spiração pata normalizar o seU
o seU cÓi:nportamerilo, ficam mais bonitos, mais inteliproblema gengival. Resolvida essa etapa, ·partimos pata
ge-ntes e mais agradáveis. Existem m!J,itas qualidades no
uma correção de dentes e ma:'Cilarest_tr~epdo o seu mamong_'?( _que são tidas como negativas e que no entanto
são p6SítiVãs. Em meu livro •A Cura pelos Dentes", eu
xilar inferior para a frente para lhe dar mais dinâril_ica.
dese_nvolvo uma temátiCa nesse sentido.
Agora observem neste slide, mais ou menos um àno
Vou moStrar uffi ·caso ae mongol e o trabalhO -deSenapós, a diferença de quando eJa_ini_ciou·õ tiataffientó, Elavolvido com ele. Este paciente apresentou-se em meu
perdeu aquele ar de bobinha, e ficóu ã.té mais bonita.
col)Sultório jã na fase adurta. Os senhotes podem obserHoje ela se encontra alfabetizada e ajudi o pai erri sua
var que ele tinha uma postura corporal de classe II, mas,
loja de conserto de geladeira~.
o seu maxllãr inferior estava em-postura de classe III.
Vou mostrar mais um caso· de cliente coffi problemas
Então quando isso ocorre temos necessidade de colocar
de debilidade mental por depressão, nesie slide os senhoo pãciente na poStura canela para o qual ele fora prores estão vendo o close de uma mocinha quando iniciou
gramáda geneticamente. Além dessa diferença entre- ao tratamen~o bucal em nossa clínica. Observem como
todo indivídyo que tem probleffi3s respifatófloS, te'rrCô' --- , POStura corporal e a bucal, os senhores podem observar
o seu aspecto fraco, inseguro, com hipófise tissular muivolume de sua garganta aumentado, porque, normal_to ac_entuada, a pele tão branca dando um aspecto de
mente, lhe falta espaço oral e a sua língua Vii se alojar na _
an-êffiico. TrabalhamosCom eSte paciente ma:is ou menos
orofaririge. Esta mocinha como osse~hor,eglá_devem~t_er
observado, era uma débil mental por depressão, comple- - dois d.-anos: Observem ãgora este pró~imo slide, a difetamente parada sem __gualquer dinâmica. Tínha üimbém
rença de aspecto quando iniciou o tratamento e agora
após 1 anos.de tratamento. Tornou-se mais erecto, a fisérios problemas disgestivos e respiratórios. Em nove
meses de tratament_o _conseguimos um resUltado sursionomia mais bonita, corada e orgástica; quase nem parece· c:i- mesmo paciente. O seu comportamento mudou
preendente, hoje çla__ é uma exfmia patinadora. Neste clQmuito, tomOU-se mais expansiVo, mais segurõ"de si m:eSse podemos _y~r o seu _pescoço che_io, --maxilar para trás,
mo. E, com o auxí1io de um foniatra sua fala mudou
tez amarela, sem vida. Vou lhes mostrar um close de bo- completamente, consegue articular as palavras, o que
ca, no qual podemos ver claramente uma grande atresia
_ não ocorria_ antes. N~_9_ podemos esquecer que ele tamde lateralidade, um cruzamento acentuado de mordid_a_e
bém esteve ~ob a suPervisão de um fisioterapeuta para
o maxilar inferior voltado para trás. O tratamento dest~
melhorar o seu físico e de um psiquiatra para integrá-lo
paciente foi todo ele v_oltado para a correção de seus mana sociedade. Hoje ele está treinando dicção porque prexilares e dentes, dando-lhes dimensõ~s búcais para metende ser locutor de rádio.
lhorar sua área respiratória e sua área estomacal. TrabaA seguir neste slide vemos um dos primeiros aparelhos
lhamos com ei;;J. mais ou menos 9 meses, até conseguirutllizadoS neste casá deste paciente portador de Síndro~
mos uma boa relação endo-bucal. Vou ll;tes mostrar um
me de Q_Own. Ti"ata-se __ç:ie aparelho proprioc~ptivoneurat
sllde de perfil e outro de fr.ente d.esta paciente quando elã.
para distencioná-lo, para liberar os seus movimentos da
iniciou o trafamento e outro também de perfile de frente
ATM lArticulação Têmpera Mandibular), e, para que
quando terminou o tratamento, para que os senhores
pudéssemos encontrar a postura oral mais adequada
possam avaliar a diferença entre eles e o :resultado gratipara-' ele_ Quando ele se apresentou ao meu consultório
ficante obtido.
tinha a boca muito pequena para as suas necessidades. A
Para nós dentistas~ibernetas, toda tefapí<i., priJ1clpi'llseguir, vou mostrar um slide com os moldes de sua boca
mente, aquela afeta aos nossos trabalhos, os resultados
de qUandÔ_ ele iniciou o tratamento, de quando estava
precisam ser rápidos. Quando colocamos um determinamais õu menos no meio do ~rataniento e de quando terdo aparelho em um paciente e ele não apresenta resultami'itarilos ·o seu tratamento. Os senhores podem ver clados positivos em pouco espaço· de tempo, é porque o
ramente como sua boca era pequena e como nós a desenaparelho não está de acordo; es~á çrrado, então, imediavolvemos.
Após esse tnibalho de ortopedia, que é o detamente, procuramos fª-;cçr outro que seja cOerenfe conl
senvolvimento do osso, nós colocamos neste paciente
suas necessidades. __-.
_"'' _ _
---placas cibernéticas fuantenedoras de posturas, as quais
Voltando a falar _sobre as problemáticas apreSentadas
os se-nhores podem ver neste slide a seguir.
pelos pacientes, estam_PS de.s.envolvend_o um trab:ilho
E. aqui finalizo minhas explanações rápidas cobre a
muito importante junto aos portadores da Síndi-ome de
Biocibernética Bucal, esperando não ter ultrapassado de~
Down, ou seja, mongóis. Para nós O mongol não é um
mats o tempo convencionado, e estou à disposição de todébil mental na ex ata acepção da palavra. Ão nascer ele
dos os senhores para as contestações e para as perguntas.
apenas apresenta certas deficiêncías, em razão da formação dos cro.mo~om_as, com o desenro!ar d~ seu desen"-o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Concedo
volvimento físico, aguda pequena anomalia vai se acen..:
_a p8.fãV-ra ao S~nador- Jorge Kalume.'
·
tuando e agravando, to[nando, na maioria dos casos; o -portador da Síndrome -de Dow·n inapto p'ani. àtividades
normais, inclusive pãrã. a alfabetização. Nós dentistas ciO SR. JO RG I;- K,AL_U ME~ _Sr. Presid_e~te, Dr~ Newbernetas observamos que tudo cresce _no mongol, emboton NÇlg~eira de Sá, sr: PreSidente da~-AssOciação dos
ra de uma maneira ·mais lenta, mas, cresce.: Entretanto,
O~~ntQJogÇ)S _9e _B~"asnia e estimada_ platéia, eu me peTos seus maxilares não acompanham o- seri desarroJo.
guntO por que introrheter-n'Ce--num assunto dessa naturePrincipalmente o maxilar -~upcrior não cresce adequadaza se não sou técniCo no assunto; mas fiquei empolgado
mente, sendo essa a razão porque o mongol, geralmente,
com a explicação didática, símples, capaz de qualquer
mantém a língua fora da boca. A sua boca não cresce q
surdo Quvir, qualquer cego enxergar. Foi fácil de assimisuficiente- para alojar a língua_. E a nossa proposta é delar a exPlicação dada pelo Dr. Newton Nogueira de Sá;
senvolver a boca na _medida cm que ela acorrlpanhe O deapeSar âe ser um cientista, um sábio dentro de sua profissão, aliás é a c~cterística de todos os e:randes homens
senvolvimento do restante do organis,mo. Através de
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da ciêrí.cia -médicá, eles primam pela simplicidade e modéstia e o senhor nos deu uma verdadeira aula e eu assimilei e 'iíqueí c'onte-nlé.Não sef se a minha classe é II ou
III, _e_m se considerando a minha audácia de participar,
não do debate; inas do assunto.
Mas, Sr.-Pn!sídente, quero cumprimentar a V. -Ex~ e a
su·a Comissão, da qual, c_om muita honra, faço parte,
embo'ra não seja:-médico e nem cirurgião de_ntista. pelo
acerto de haver trazido até nós o Dr. Newton Nogueira
de Sá. Se não houve objetivo científico; teve, pelo menos
o objetivo pOlítiCO, assim como suporte para maiOr difusão do_ nome de um profissional que serve na grande cidade de Campinas, que eu mesmo ignorava. E, nós Como
políticos, seremos assim porta-vozes do que vimos e vamos difundir no seio da cl~sse e de outras pessoas com
quem hüfntemos relacionamento. Quero congratular-me
c-om V. Ex• por ter nos oferecido esta oportunidade, e
com o Brasil, com o Brasil científtco, por contar, dentre
outros cientist~s. com o nome do Dr. Newton Nogueira
de Sá pelo relevantissimo trabalho que vem prestando à
Ciência e- à Pátria. Com este registro, eu me orgulho,
também, de ser brasileiro, mesmo por que a ciência não
foi_importada, da é fruto da pesquisa do Dr. Newton,
que vai servír, n_ão só à ciência brasileira, como à ciência
mundial, porque o cientista não se pertence, ele pertence
ao mundo. Parabéns, Dr, Newton, parabéns Sr. Presidente.

O SR. ADRIANO FREIRE- Nobre Senador, Dr.
Lourival Baptista, digno Presidente dCsta COmissão,
nobre Senador Jorge Kalume, caro colega Dr. Newton
Nogueira de Sá, mirihas senhoras, e meus senhores:
Inicialmente quero agradecer a gentíleza do Senador
Lollrival Baptista em me convidar para sentar à mesa.
Neste momento não tenho cargo de direção de entidade
de classe em BrasHia, Fui Presidente da Associação Bra~
si! eira de Odontologia, Seção Distrito Federal, e do Sindicato dos Odontologistas. No entanto neste momento,
represento a Federação Nacional dos Odontologistas. na
qual sou V ice-Presidente. A conferência do Dr. Newton
Nogueira de Sá _foi _n;nrito interessante. Já conhecia o trabalhú do grupo de Araçatuba, da Biocibernética Bucal,
mas nunca me -aprofundei nesse assunto. Agora eu me
despertei para ele, em razão dessa conferência e, vou
estudá.-lo, Acho-o bastante valido_ e, como profissíonal
acho que tem muito fundamento o que fõi dito aqui nesta sala.
Agora, tomo a líberdade de sugerir ao Senhor, como
Presidente de classe, no Scmtido de que o Dr. Newton
Nog~eira ~e ~á, tenha oportunidade de fazer essa explanação aos pr6prios colegas daqui, do Distrito Federal
(Lourival B:lptista).
Acho bastante interessante e vou contatar os companh-ClrOS- do 'Sindicato dos Odontologistas do Distrito Fedà-al nesse seólido. Hoje mesmo darei uma notícia.' Mui.
to ~brigado. (Adriano Freire).
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Antes de
encerrar os _trilbalhos desejo expressar em nome da Comissão de Saúde, oS agradecimentos ao Dr. Newton Nogueira de . ..Sá... pelas valiosas informações técnicocientífiCàs con~ubstanciadas na sua palestra. Na verdade, trata-se de uma contribuição objetiva, de grande importância, ·que valoriza a participação dos dentistas Q.o
conjunto de di!>ciplinas cí~ntíficas, responsáveis pela melhoria das condições de s_aúde e de viQa do povo brasileiro. Desejo agradecer a presença de todos que aqui vieram atendendo. ~;to convite que fizemos e, de maneira especial, ao meu dileto amigo Senador Jorge Kaluine, que
tinha outros encargos, mas se dignou estar presente a
esta r~!Jnião, e_ tam~ém ao meu velho amigo Dr. Adriano
Magalhães Frêlre, que durante uma Oú dtj;as vezes foi
presidente da associação de classe e ocupou cargos de relevância no Sihdicato dos odontólogos, aqui, de Brasília.
Ho]e,-nós "que; aqui eStamos, na Comissão de Saúde
vimos uma aula de um homem que tem_ procurado, dentro da sua profissão, dignificá-la, exaltá-la e fazer com
que aqueles que têm problemas, esses problemas sejam
s·uperados, dirimidos e consertados.
Ao Dr. Newton Nogueira de Sá, os agradecimentoS da
ComiSsão de Saúde do Senado Federal.
Está encerrada a reuni~o. (Palmas.)

