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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA t• RE(Jf'IIÁO PREPARA·
TÓRIA, EM 1• DE FEVEREIRO DE 1987
1.1-ABERTURA
12- EXPEDIENTE

1.2.1 - Comurúcaçi.o

Do Sr. Senador Fábio Lucena, renunciando
ao seu mandato de Senador da Repóblica,
povo do Estado do Amazonas
nas eleições de 15 de novembro de 1982.

conferido pelo

1.2.2 -Fala da Presidência
-

Finalidade da presente reunião, destina-

da à apresentação dos diplomas e prestação
do compromisso regimental dos Srs. Senadores eleitos a

15 de novembro de 1986.

1.2.3- PubHcaçâo dos diplomas enca·
mlnhados à Mesa
1.2.4- Prestação do compromisso regimental e posse dos Sn:. Senadores recém-eleitos

1.2.5- Declaração do nome parlamentar e :ftllação partidária dos Srs. Senadores recém-eleitos

1.2.6 -Comunicação da Presld~da
-

Convo_cação da segunda reunião prepa-

ratória, destinada à eleição do Presidente do
Senado Federal para o biênio 87/88, a realizar-se hoje às 11 horas.
1.3- ENCERRAMENTO

2 -ATA DA 2• RE(Jf'IIÁO PREPARA·
TÓRIA, EM t• DE FEVEREIRO DE 1987

2.1.2 -Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. Leopoldo Peres
Sobrinho

2.1.3 - Comunicação
Do Sr. Leopoldo Peres Sobrinho, referente
à sua filiação- partidária e nome parlamentar.
2.2- FAIA DA PRESIDI'::NCIA

Finalidade da presente reunião destinada

à eleição e posse do Presidente do Senado
Federal para o biênio 87/88.
2.3 -ELEIÇÃO DO PRESIDENTE

2.4- PROCL'.MAÇÃO DO SR. HUMBER·
TO LUCENA, PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL
25-PRONUNCIAMENTO DO SR. GUI·
LHERME PALMEIRA AO PASSAR A PRESI·
DÊNCIA DO SENADO FEDERAL
2.6- PRONUNCIAMENTO DO SR. HUM·
BERTO LUCENA AO ASSUMIR A PRESJDJ'::N.
CIA DO SENADO FEDERAL
2.7- COMUNICAÇÃO DA PRESIDI'::NCIA

Convocã.Ção da 3~ Reunião Preparatória a
realizar-se hoje, às 11 horas e 45 minutos,
destinada. à eleição e posse dos demais membros da Mesa.
2.8- ENCERRAMENTO

3 - ATA DA 3• RE(Jf'IIÁO PREPARA·
TÓRIA, EM 1• DE FEVEREIRO DE 1987

2.1-ABERTURA

3.1-ABERTURA

2.1.1 -Comunicação da Presld~ncla

3.1.1 -Fala da

Presença na Casa do Sr. Leopoldo Peres
Sobrinho, Suplente convocado do Estado do
Amazonas, em virtude d~ vaga ocorrida na·
quela representação.

Presid~da

Finalidade da presente reunião, destinada
à cleição dos Vice-Presidentes, dos Secretários
e çlos Suplentes de Secretário da Mesa do
Senado_ Federal para o biênio 87/88.

3.1.2 -Requerimento
N?l/87, subscnlo pelos Srs. Fernando Henrique Cardoso, Carlos Chiarelli e Jamil Haddad, solicitando que a eleição para o preenchimento dos cargos de 19 e 2<? Vice-Presidentes
e 1?, 2"i', 39 e 49 Secretários, seja feita em wn
único escrutínio, Aprovado.
3.2- ELEIÇÃO DOS VICE·PRESI·
DENTES E SECRETÁRIOS

3.2.1 - Proclamação dos Senadores
José lgnádo Fen-eira e Lourlwl Baptista,
respectiwmente, J9 e 2'-Vlce-Presldentes
do Senado Federal; Senadores Jutahy
Magalhães, Odacyr Soares, Dirceu Carneiro e João Castelo, respectJvamente,
1', ~. 3 9 e 4~-Secretárlos.
33 -ELEIÇÃO DOS SUPLENTES DE SE·
CREfÁRlO
3.4- PRONUNCIAMENTOS
Senadores Carlos Chiarelli, Jarbas Passa-

rinho, Fernando Henrique Cardo~o, Nelson
CaniéEfu e Mauríc_io Corrêa - Congratulando-se com os senadores eleitos p~a os diversos cargos da Mesa Diretora do Senado.
35- ELEIÇÃO DOS SUPLENTES DE SE·
CRETÁRIO

3.5.1 - Prodamação dos Sena.Q_ores _Alui-_
zio Bezerra, Francisco Rollemberg, João Lobo
e Wilson Martins, Suplentes de Secretário.
3.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDWCIA

Convocação de sessão solene do Congresso Nactonal destinada à instalação da 1' Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura.
3.7- ENCERRAMENTO

4 - CONSELHO DE SUPERVISÃO
DOCEGRAF
- Atas da 125" e da

126~

ReuOiões.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Di reter Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor AdministratiVo
JOSECUER GOMES MOREIRA
Di reter Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor AdjuntO

ASSINATURAS

Semestral .•................................................ Cz$ 264,00
Despesa d postagem .................................... Cz$ 66,00
330 00
(Via Terrestre)
TOTAL

'

Exemplar Avulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . Cz$

2,0.0

Tiragem: 2.200 exemplares.

Ata da 1" Reunião Preparatória, em 1" de fevereiro de 1987

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Guilherme Palmeira

..ÀS I O HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

-

Mádo Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
Car]os de Carli - Fábio Lucena - Odacir

Soares- Ronaldo Aragão- Olavo Pires- Hélio
Queiras- Almir Gabriel- Jarbas Passarinho-- João Castelo - Alexandre Costa - Edison

Rocha - Márdo Lacerda - Marcelo Miranda RachidSaldãnha Derzi-WilsonMartins-Á.Ivaro
Dias - AffonsO Camargo - JOsé Richa - Ivan
Sonata - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin
- Carlos Chiarelli - José Paulo Bisai - José
Fogaça.

-

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
A lista -de presença acusa o compãfecimento

de 71 Srs. Senadores. Havendo número regimen-

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que renuncio
ao mandato de Senador da República, pelo Estado do Amazonas, eleito que fui em 15 de novembro de 1982, e no qual me empossei em 19 de
fevereiro de 1983, no ato e no momento em que
me emposso, em )9 de fevereiro de 1987, no
mandato de Senador da República pelo Estado
do Amazonas, para o qual fuí eleito em 15 de
novembro de 1986, corúorme diploma já encaminhado à Mesa.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. _;,;, Fábio

Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues Hugo Napoleão - Virgi]io Távora - Od Sabola
Carvalho - Mauro Benevides - Carlos Alberto

tal, declaro aberta a reurúão.

-José Agripino - Lavoisier Maia - Marcondes
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Lira
- Nivaido Machado - Antônio Farias - Mansueto de Lavor.....:..... Guilhenne Palmeira- Diva!do
Suruagy- Teotónio Vrlela Filho-Albano Franco - Francisco RoDemberg - Lourival Baptista
- Luiz Viana -Jutahy Magalhães- Rui Bacelar
- José lgnádo Ferreira - Gerson Camata João Calmon -Jamil Haddad- Affonso Arinos
-Nelson Carneiro -Itamar Franco -Alfredo
Campos- Ronan Tito -Severo Gomes- FernandoHenriqueCardoso-MárloCovas-Mauro Borges- Iram Saraiva -lrapuà Costa Junior
-Pompeu de Souza- Maurício Corrêa- Meira
Filho -Roberto Campos - Louremberg Nunes

balhos.

Lucena.

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida
pelo Sr. 1~-Secretário.
_

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
-A Comunkação lida vai à publicação. (Pausa.)

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra-

A presente reunião destina-se à posse dos no-

É lida a seguinte~

Brasília, 26 de janeiro de 1987.
Exrn Sr.
9

bres Srs. Senadores eleitos a 15 de novembro

de 1986. Nos tennos do art 39, letra e, do Regimento Interno, foram encafninhados à Mesa os
diplomas conferidos pela Justiça Eleitoral aos Srs.
SenadOres, os quãis serão publicados no Diário
do Congresso Nacional.

Senador José Fragelli
DD. Presidente 00 Senado Federal

Nesta

São os segUintes os diplOmas encaminhados à Mesa:

Fevereiro de 1987
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

D· PRESm~r:TE 23 Tài~U~~i. liE~i~!l!:~ HEi!~ti:!L ~li ?.;.:~l!iHS, use.ndo das
atribuições q,ue lhe são e_onferidas pelo art. 215, da Lei 4.737, de 15
julho de 1965, expede o DIPLOMA de
Sanado~

ao ·sr.

f!'FllJU?.?

pa!o S.Stado do· Amazon1:.s
c=-' w::7_.1

P!.-:pr.:;:Tl

eleito por esta Circunscricão e registrado pe!;:o. raor..pr.rlh ~-=~~wm-n r:z r~!
com -'"'::c?::<OJ.,.-J>R!:J.t.;"-5-----,-,-;-,.,-,...,--votos noi]:linais apurados nas eleiç~es realizadas a
1 :i/H{ iSf?6
conforme consta da Sessão do mesmo Tribunal, realizada
em :l?ii2/i9 Rfi

.]t;;!Ep nPgr.n~>d:rmo · cn 9ma::nrmr;

Manaus,iY_de ).eê~:nbon de 1986
. -:.· T"=--'~-' _j-

ZP
TRIBUNAL REGIOO:AL ELEITORAL DO AN.AZONAS

a

P~tsm~~If

DO ·r:unu:Ju

atribuiC}.:Ses que lhe são
julho <ie 1965, expede"o

Rf~lê~iL

~o_nfe .. !,Ç.as

rtEIJaP.nt nn

ll:J!!Zt!::~1s,

pelo art. 215, da Lei

o-IPLO~dA

usando das
de 15

4.727~

.C.e

Senador· pelo l:;stado. do Amazona:>
ao Sr. t'fU·tm E"='·"'t>:ornq ~cr Z.?Jtr;;?;"f? ?'T7fi?l''?ü.~.It=r
eleito .Por esta CirCtiriScriQão e registrado pela t;Pllij&-:é:; ).'JI.I!%·"1.'(.:'1 ;;r:;:~frí!,fÓ
ftr:p no R!Jft~2!iff..~.TJ
com _2....,3:a9'-'0"-4-"S"--·----:--:----votos no:minaisãptil"adoS nas elei~<5es realizadas a -:1.5 !~i/ 1.91?íi
con..form~

cOnsta da Sessão _do mesmo Tribunal, realizada..

em 12/J2/:iS%

Manaus, i'! de J.,.,,:rn~•o

de 1985..
.s.:..~•;,,:~;:::-:~~ ...~
'

I"IUSID~HTii:'
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PODER ]UDICT ~ll'"{lO.
TRiBfiJJ!Ill REGlOii!Al i! EllfjfliJ!. DE fi!JfJ!lJtffA

O Ve6embargador

, "Pre6idente do Cribuuc.l

D:IMAS RIBEI!tO_ DA F~SECA .

/f&glo_nal 6ldtoral de "Rond.&da, v.dar.do dad crb<iÔalç/3ôJ q,ie lhe dão i:o;zferida6 pelo arjfgo 215 do Código 6Ldtoral - fkl n.~ 4.'f-3'l-, de 15 de julf;c de 1965 - e tendo

cm vldta o que conJta da aia .ge~•al da Jeddi:io reaúwda no dia
4Jtando /oram procLamadoJ o6 reJuliado.s do pleito de

1s "" NOvE:<Bao DE 10as

pret!OtÚ diploma de

(/j4e

12 DE DEZ<Xsao DE

Q

COncorreu t!Oh a legenda

da

COLXGAÇ:Ji..O .. l'M""CRELO

~"==-VES'"

19ss , -

expede. 0

JCSt li:ONALDO AnAGj\Q

(PMDB e PSC)

PODER ]UDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL OE RONOÕNIA
O V&Jembargador

, '/)r&~idente do "Cribunal

DDIAS Rl:BEIRO DA FOitSECA

/f&olonal 6/eitoral de 'Rond6nía, udando dàJ airibuíç&J que lbe .ião con/eridaJ
arlfgo 215 do Çddígo 6Ldtoral-

!kl

'!-•

4.g.3'f-, de 15 de julho de.1965 -e tendo

on vMta o que conJta da ata .geral da JeJJilo realiwda nc:f' dia
~ando /oram proCÚlmado6 oJ re.sultadoJ do ·pldto de _ 1s
p~e di,A.ama

de

t1ue ·(DnC01'Í0,t-tfCb

a legenda da

pelo

12 og DEZl!!HDRO DE

DE -''OVEMBao oE 19ss

8IIIIADOR

Q

oq;a/e o

OLAVO COMES Pil!El' FILHO

COLXGAçXO "TA>ICREDO NEVES" (PKDB e PSC)

'/)arfo l])elbo; 18 fÚ

1986,

DEZEMBRO

5

6
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FODER JUDIC!ft.RiO

TR!BL;N::!..L REGICNAL ELEiTORAL DO PARÁ
Dlf>"LOMA DE_
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ELEITO?.A!.

..!UsnCA

Ttibuna.l ReziorW Elciron! do Piauí, CO.NFER.5, ncs tc:mos do an:igo 215 e seu p:tci;nfo úniéo, combinldo com o :udgo

30, ieciso VII.do Código

E!{'i!~l: o yr=::w DIPLOMA dt--'5e•e'~'C:'e'~"------~----------

--,-,---,----,,----,,--~~--~ i.'!.i..:ic:sca !J;;.s CHAGAS C/..LDI.S
êt :» t.• d•uo::1J;oo
,desteTr!tT.uu!,com 4!í'.JJO
CoUraéou (PUD~~ PDS,i'CB,.fc lip ?)
i~r.•i..'t'r:l

(k

para o perWc!o c:k~dt:

pro:!:un.:v:!o deito cm w~
vOtOS,peb.Ú:,;cn.cb. das
0Jl'a.aicõz.r
f•u•u~:rop
de 198z....___a __u__ de
RODR:fG:tE5

19 9.!..._

I.El'ÚDUCA FEDfRATIV~·OO Dlt.ASIL

PODER JUDICIÁRIO

ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

il\tploma
ODesm\batpdot'--""'"''""''-""'-'''""'"''""''-""ll'"''""''---------~------ Praidm~ da

Tn'bwW ltc,a:lond E"lci~Wd do Piaul. CONfERE. n05 tamos.do onip 21) c 1oe11 putstúo WUc:o, o:o=binado eo111 o miao
30, lnc:iso Vl{,slo Códiao Elci~, o~~ -DIPlOMA de:
&

de u

d•.ii•u .. broo

HVfO .!Af?tFlp DO I!'CO /{§l9
dto~ Tribu_~. çom
IIO.Ub

,poodaml.do doiro~ JCldo
YOWS, pela ic~ di% Ct~Ugaf<l ..

u~o.,..t rrplio<>tTn:•t<> r PF!..nlr I ~operiododc---!l.<ic: /n•,..iN>
l•,.•tr..
de tSIS'L

di: 198-'--•-'-'-'"
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JUSTIÇA ELEITORAL
O. TRIBUNAL

REG:ONf,L

ELEITOAAL

DO

CEARA

declara

o!elto

JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral do Cear:{
EXTRATO DA ATA GEM.L
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•

JUSTIÇA ELEITORAL

JUSTIÇA ELEITORAL.
Tribunal

Re~ional

Eleitoral do Ceará

IOO'RA.TO DA ATA GERAL

Ao..Lhor:s do
na sara do U03tía5 do Trlb

dla_L•• ~---••
ai Reglona

19J__

leftorat do Coart. aob a preSidência do

Hnhor desembargador -llll.!&U\1'.2{'-'::{)\'IW:&.!.\.Il.L_ _ _ _ _ __
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·ltiPOIILIC:A FEDERATIVA Do IIRASIL
PODlm. JUD[CJÁRIO

,o:nbBUIW. REGIOIW. ELEITORAl DO ESTADO 09 RIO GR.t.NDE DO NORTE

ID> H jp) II.. O 00 &
-Q -Desembargador Presidente do Egréglo Tribunal Rcgfoual

.Eidtoral do EstadO do Rio Grande do Nortt-, usando du
etc •. , e tendo e:n vista o constante na A'I'A

ICU

atrtbufç.i§e~ legall,

GERAL Di! PROC1J.M!

çlo das elC:,tç<Ses procedidas no Estado do Rio G~na,c do Norte.no dia 15 de novembro de 198~~ na confqrmidade do·
disposto
'.:ao• artigo• 197, inciao IV e ·215, pariqra:fo Único do Código
Zleitoral , e artigo 50, da :A.eeolução n9 13. 266/8_6, do
cg
1end'o 'l'ribunal Superior Eleitoral, expede o presente ~
d~ SENADOR DA REP0BLICA ao Senhor JOS!:: AGRIPINO lúÜÃ,
reqi,!

tr.ado sob a legenda da Coligação "ALIANCA POPULAR" que

obt~

··VG 426,869 (quatrocentos e vinte e seis mil,· oitocebtos

e

·•essenta e nove) sufrágios, a f~m de que po9sa exercer·
o
eleito, em toda plenitude, o mandato que lhe foi conferido.
'Trib~al Region~l Eleitoral do Rio Grande do No!:,
te, . . Natal, 26 de :J•ncrt_Uo de 1987.

DJ.«U/eJ.'c/w..;...,

Deaembargador DEDSDEDlT ~ MAIA
Preaidente do T~~P.N

RIPOBLICA fiED!RATIVA UO I!IRAIIL
.PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL llEGIONAI. ElEITORAL DO ESIAllO 00 RIO G!IP.imE 00 •vRTE

O Desembargador Prtsidente do Egté!:Jio Tribunal Reglona1
Eleitoral do EJJtado do Rio Grande do Norte-. usando dás SU:U atribuiçOes Jegailll.

etc. 1 e tendo em. vista o constante na ATA GERJ\L DE PROCLAl·~
çlo das ~leições procedidas no Estado do Rio Grande do
No!:
te, no dia 15 de novemb~o da 1986, na conformidade do dispo~
to nos artigos 197, inciso IV e 215,-- parágrafo único do Có
dlgo ·Eleitoral, e artigo 50, da Reso1uçio n9 '13.266/86,
OOlendo Tribunal Superior Eleitoral, eXpede o prese~~e DIPLo
~ de SENADOR DA REP0Bt.~CA ao Senhor LA.VOISr~ HAIA.s::eRINFD:
registrado sob a legenda da Coligação'"~IANÇA POPULAR" que
obtmve •o8.510 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e
dez)
sufrágio,, a fim de que ~~~a exercer o eleito, em -toda pl~
nitude, o mandato T~~ lhe foi conferido.

q;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do No!:
te., em N'atal, 26 de janeiro de 1987 ~

Q-b<M}ed.~~

Desembargador DEUS»EDI1:jénAVES MAIA
Presidente dO TRE/RN
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Regional

Eleitoral

da. Pq.ra,iba
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.o,f:i~.; t>

O 'Urihww.l t1àtjli!iu,l tlâlbtnl da. 1Jawi~a. "" ""' dt uuu
p.w.ut!<;;dl.p.Ú>ma dt .'·
-, · -~ctclo/l,

afrif,tW:D<l

, ,.

!tgttil,

wfttdti,.
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REPÚBUCA FEDERATiVA DO BllASIL

. !RIBUNAL P.EGIONAL EtEI!ORAL
PERNAMBUCO

'Dl.PLOMA
SENADOR DA REPÚBLICA
O 025-~ador Presidente do ffiiBUNAL REGIONAL ElEITORAL

:lo Estado d12 Pmumburo.nos termos da Legis!açã_o Eleitora! lligmte e t.mdo • · Wta o resultado das eleições real:zadas em 15 de novembro d12 1986,

-

concede.o p~nt2 diploma ao Sr.

.ANTONIO ARRUDA DE FARIAS
.w.f.strado pela Frente Popular de Pernambuco par;, a rep~ttç!o de.·

Pemambuco no S~o f'ed2ral. se:sundo a proclam~çSo feita em~ CJe
1~ .ela jáneirO Ce 1987, baseada nos segtnntes dados oftcia!s.
extrefdos da respectiva ata.:
.vomçao gere,J !:purada ••• ;, ••••• ; • ~ •••• 2.967.362
Vo1oi!O do diplomado •••••••••.• ; ••••• ~869

E. para que o eleltQ possa. provar sua condiç!o. mandei expedir o prasantla: dipkxr..a.
que assino C?m o diplomado.

~~VJL.~ R~09de-del987-·----.,..,=-----

REPÚBUCA FED::PATiVA DO BRASU.

O ~esemb:;~.~dor ?resic!~do TR!BUN.AL R~GIO~PL ELEITORo..L

do Estado de P~amb:.Jco, nos tennos da L::!::;;!.sla;ão Eeito:al V.gente e tendo em
· · vista o restltado das elelções_ re3]Izadas em 15 de novembro de_ 19Bô, conced:! o presente diploma ao Sr.

PEDRO iVfANSUETO DE L4.1ÍOR
registr-~o pela Fre:~ta PcptCar

de Perr.arnbuco para e rep:esen+.aç!c &
Pernambuco no Senado Federal, segundo a prodama~o feita em sessão Ce
·
1~ de j~neiro de 1987, baseada nos segwntes dacios oficiais,.
extrardo;; da r2Specliva ata:
Vot<~ogeralap"rada ...... ; ......... 2.957.362

\,lotação do diplomado •...•••.••••..•• 1.280.388

·E. ~ que o eleito possa prova:- sua .cond!ção. rl".and2i e>..-peciir o presente diploma,
Ql!e assino com o

diplcmad~

-

ffd
, Redfe. 09 janeiro de 1937
l(f&it.trflr
- ~ ,_ ·. . -,.~.-'-----'-="="--'--~~
)
Pradd.ir.2~
IE!olllo
d. • ..
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~ODF.R

JUD1CJAR10

TRIBÜNAL Rf:GIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

O lRJBU~Al:. REGIONAl ELEITORAL DE SERGIPE,

tUI

fotma

Jd

AI. Jtdnra deito· pa(I) .• LS•oll.""'~·~:•l
CDttUJ •. ~J!A'.IU;Pó.~~-----,..--..ct dáacf<111 ntii.NCI:OCO.· CUIHA"t

-~~~~'-------i/Ut

pela ftr,clf<J,, t/iJ
• thcot

O#!l«mt am~ rla ufla

Otrtd Jo cif.puwçilo

.cot.IGI\ÇT."O

llfll~ll" .tWIItltrnl

rt~~!Jz,,rf,, ~~~~te

p4111 tn rltulriN fim. ~ ptlSS(JÚo o prutlllt ~fratp

DIPLOMA

a

dn df.Jn,

*

TRIBUNAL E.
(JIIC -MmirJ

rlt

# f14i Jtrm/amU!Ill 'lu$!Jtn@.

T.IUBUNAL

1'0Ur.11. .Jio.Ol<..1,\kt0
R.EGIO~AL ELEITORAL

DE SEKCiiPE

O Tril::n.wl Rc~ :Eidwnl de .S..~pe. -ru. fo:m1 d1 Ld, c!ci:i11"J. tk:W ~ta. o Serw:lo
Fedccl ~on'JO

Sc~or

& R= pública o ~:io

lOLlRIVAL BAPT!STA
4UC pc!1 k;:dl d:t. A.l':::): Danocr'..,cicl, obtt1.·c a voa,.~o nom!r.:ú à.: !.)6.=sS (du~:nos
e trino c s::ir mil dUXo!ntOJõ c .::n:;.a~r:ta c oi~) VotOr., conforme: coruu dl .-\!:. Gcnl da
Apcnpo rc:&liué.a nc$tC TlU!3U~AL E, pa."::. 01 devidos fins, é p:mdo o ptts~nte o:tr1t0
cb. Aa., que sao.-ir:t de DIPLO~L\ e v.U dcvKI:uo:ntC :~
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O

·TRIBUNAL

REGIONAL.

ELEITORAL

DA

BAHIA. ,

contormlda.de do art. 21~ do Código Eleitoral. confere

pelo

~RESIDENTE,

seu

Fevereiro de 1987

na

este Olploma de

..
Jutbh.y Borges Magalhães
e!Gito am 10 d6 nov-=Hni:Jro do 1966. sob a legenda do Partido do Movimento Oernocn!tlco

Bt.:sllelro, Jnteg~~nte d.e. Collga.ça.o A Bahla ·Vai Mudar. conforme Ata de Sf!lo~sao deste
Trf:lunal. para que. na fo""a da teglslaçao VIgente, possa exercer o mandato que lhe fOI
outorgado pelo !SUfrágio de seus concldad3.os.

Cidade do

BAHIA,

pelo

-·conformidade do art. 21:S do Código Eleitoral. confere

O

TRIBUNAL

REGIONAL.

ELEITOAAL

OA

e:stG

seu

PRESICE:NTE,

na

Clploma de·

•
Joàquim Ruy Paolilo Bacelar
elelto em 1~ de novembro de 1QB6. sob a. legenda do Partido do Movlm~nto Ot!~moetâtfco·
Braolelro. Integrante da ·~ud$tçao A Bahla. Vai Mudar, conforma Ata de Sess!.o do.ste
Trlbl:lnal. I=J&.ra que, na

fo~~ dá- 1~gl:5l.e.çao vigente, possa exercer o ml!lndato que lhe foi

outórgado pelo SI.Jfr6.~1o de .se~ con<::ldada.o.s. .

etdade do Salvador ,..:.io de ~y ·

f?L.a.

de 19~

~k<d.z?e~

~
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TPI!BUNAL MGIONAl. ELEITORAL DO RIO DE JAHEIRO

O DESEMBARGADOR JOSI:: JOAQUIM DA FONSECA. PASSOS.. PRESIDam: DO TfliBUHAL ftE.
GIONAI. El.EITOFW.. 00 RIO OE JANEIRO, usando Ca& atdbul~ qtnl lha do conferidas pelo

da lAl

n.•

art. 215

-4.737, de 15 de ~lho de 1965, 1t tando em viata o que eonata da Ata Getal 4a Se&da
1M .ii. de .d.~~:.cembe.o_ de :ll86, u:pede oL&Hn141 Dlp!Qma de SENADOR a

__,;ztffonso.-!!l.r:uto.s_â.e_:,;J:l.b.Ell~:~...;f;~=cQ____,

Mito. 1C0 a Se(londa-A.U.IAN.pA._P_I).P..LI.l.AIL.ll.El1tl.CRUA!<T[.I[lCO.AL_ _ _ __
no P'tlto doi 15 do nonmbro dli 1116.
Rio deJaMlro. . . ..23.. de .da~ .UAJ.

')L-. q , _

..

~~

ih~1.·r~

~~

TRIBl.'NAl. REGIOI'U.L Et.ElTOfiAL !)() AtO DE JANEl~O

0

L:i~~SAi1G.fl.!).;.,?. .::.s~

..::O.:•.::.JI:.'i .::l!.

F0~~55C:.

F..1.$S:C3,

G!OMM. E!.EITOAAL C:> RlO OE JANSlRO, l.ls:L"'C:O d~ a!:1bc!ç>'~;

F~::~:;:.;:::-;-..:

t;.!!(!o ::-::~ ~

c..;,

i7l!Zl..ô~L

::.s- .

e::-.!.::z!2z ;:cl:l ~~~ 215

da Lei n.O .ut!, C:tl 1S de jt=!:;'!l C:a 1e"'..5, 1!1 tcr.do c..~ V.&~ :) (.t:O cc:-~=: :!;: A".:J. IZSc!'d C
'â H...c:e ..d~a:.n;~0N !!~ !~.a6 _C,.$~0 0 ~=.:.t,r:.:.:.. c:;:.:.~~ t!; s-.z;.:;.,::.c.q :.

S~

p
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~

1tn

·
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
O Desembargador JosE Gonçalves Santana, Presidente
elo Tribunal Regional Eleitora./ de São Paulo,. tendo ;.(lj
vista a procl311lação dos eleitos em 15 ele novembro de
1986, realizada pelo Egrégio Tribunal, em sessão ele 12
ele dezembro de 1~86, outorga o presente diploma a

eleito para o cargo de Senador, pelo Partido do
MoY/I:'cnco Den;ocriíu~~· ra.silciro, com 6,223.995 votos.
Tribunal RegiOnal Ele ral de São Paulo, cm 22 de
dezembro de 1986.Eu, '·
' '......, / - ' - - /
Darcy de Barros GoA-nc* 5e#qrio ?o'Tribunal, sdbscrevi.
_; _J). ..),_;:J-;::-1.

TRffiUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
O Desembargador José Gonçalves Santana, Presidente
elo Tribunal Regional Eleitoral de Siio Paulo, tendo cm
vista a proclamação elos eleitos cm 15 dc novembro ele
1986, realizada_ pelo Egrégio Tribuml, cm scssio de 12
de dezembro de 1986, outorga o presente diploma a

MÁRIO COVAS JúNIOR
';Jeito par:z e 'III!~ ele Scf!a~or, peló Partido do
Movmunco Demo.ctau~~rast1cuo, com 7.785.667 voios.
.Trlil;zd~l Regional Elcit \•I dc São Paulo, _cm 22 dc
cl'ézcmbro ele 19ff6.Eu,
· • ----------, - -,.
Darcy ele Barros Gpm.cs, ~i;?o Tribunal, subscrevi.
1

.Jc:--1

Gonçalvcs.Santana
/ "--'
~. . . .Mo 'rhbuul tqioul Ebtnl

''

ll'

i

FERNANDO 'HENRIQUE CARDOSO

-O 'o

i

. iI

·

.
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REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

DIPLOMA
O DESEMBARGADOR EROS NASCIMENTO GRADOWSKI,
Presidente do Tribunal RcgLonal Eleitoral do Paraná, no uso
de suas atribuições legais confere e roandou passar, nos termos
do artigo 215 e § úolco do. Lei n.• 4.737 de 15 de iulho da 1965
(Códrgo Eleitoral), o presenta Diploma a

S!ffon.!l'o 91\lcz de ltamargo ;ttlcto
proclamado eleito como SENADOR DO ESTADO DO
PAnANÁ, candldato reglstrndo pelo "MovlDlento Democrático
Brasileiro" (Collgaçlh PM-OB/PND), às eleições de 15 de novembro de 1986, conforme nta. em nncxo.
Curlt!ba.. 20 de dezembro de 19813

EnOS NASCIMENTO G!IAOOwsn
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REPÚBLICA: FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBl)NAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

DIPLOMA
O ])ESEMBARGADOR hrtO~ NASCIMENTO GRAIJOWSKI,
Presidente . do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no uso
de suas atribuições .legais comere e mandou passar, nos termos
do artigo 215 e § único da Lei n.• 4.737 de 15 de iulho de 1965
.(Có.digo Eleitoral}, o presénte Diploma a
·

:3 o·s t 1R i r ha
proclamado eleito como SENADOR DO ESTADO DO
PARANÁ, candidato reglstràdo pelo "Movimento Democrático
B}"asile!ro" (Coligação PMDB /PND), às eleicões de 15 de novembro de 1986, conforme ata em anexo_
Cur!Uba, 20 de dezembro de 1986

EBOS NASCIMEt<TO GBADOWSD
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TRIBUNAL REGIONAL ELEI'EQRAL

~I·

DE

SANTA CATARINA

a~iii
O TJUaUNAL REGIONAL EUJTORAL DE SANI'A CATARINA. no uso das ll'ib~ que !h. eonfen o Art. li:S,
4o C6d/JO Eldton! (Ld n9-4737, dor 15 de jlllho de 19'65), c:tpcde o pre~nte DIPLOMA DE SENADOR U Repí.lb!ia Fedetalivt
4o Bruil. pda Lqenlb. do PARTIDO DO MOVJMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB,,pua o IIWld&to 1 lnidu-M 110

411119cltfewnlcodt 1987,todd&dlo
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RIO GRANDe: DO !';UL

EútçÕES REALIZA~AS EM 15 DE !VOfJEMBfW ;E 1986

OTribunal Rc:gionaf Efúforal do Rio úrande doSa!,
~'" S"t!Ssdo reali:r:adu cn1 .Q·/:!~~~·óapós con/r~ct:!r

q oproV<tro rclatririo crprc....::.r;ütdo pt:icr

Cotnissão /lpur·adorct, proclcrmt'tt

SEN.ADOI~ DA REPUBLICA
o cidadâo-
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O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
O Expediente lido vai à publicação.
O J;R. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)

-A presente reunião destina-se à posse dos nobres.Senhores Senadores eleitos a 15 de novem~

bro de 1986. Nos termos do art. 3 9, letra E, do
Regimento Interno, foram encaminhados à Mesa
os Diplomas conferidos pela Justiça Eleitoral aos

Senadores, os quais serão publicados no Diário

do Congresso Nacional.
Passa-se, assim, à posse dos recém-eleitos. De
acordo com o disposto no § 3 9 do art. 4"' da Lei
Interna. apenas um dos Senadores pronunciará
integralmente o termo de compromisso. Os demais, um por um, ao serem chamados, dirão:
"Assim o prometo".
Na Legislatura anterior foi degjgnado, para pro-

ceder à leitura do compromisso, um Senador do
extremo Sul do País. Nesta oportunidade, de acordo com praxe instituída, Caberá fazê-lo um representante do extremo Norte.
~
~
Convido o nobre Senador AluW:o Bezerra, representante do Estado do Acre, a comparecer
à Mesa para a leitura do compromisso.
EsClareço que, nos termos regimentais, durante
a prestação do compromisso e mesmo durante
a chamada dos demais Senadores, todos os presentes deverâÇ> permanecer de pé.
O SR. AUJ!ZIO BEZERRA EIYCAMINHA-SE A
ME'S'I, PRESTANDO O SEOG/f'ITE COMPROMISSOREO/MENTAL:

''Prometo guardar a Constituição Federal
e as le!s do Pais, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Seriaaor qUe o pOvo
me conferiu e sustentar a uni_ãá, a integridade
e a independência do B~asil".

O Sr. Fernando Henrique Cardoso (PMDB
Sr. Presidente, peço a palavra.

- SP) -

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique
Cardoso, como Uder do PMDB.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-

SO (PMDB -SP)- Neste ano da. Constituinte,
que culmina longa luta das forças democráticas
pela instauração do estado .de dire1lo no Brasil,
o compromisso que ora prestamos requer esclarecimento. A Constituição vigente foi outorgada
e abriga dlspositivos antidemocráticos que não
aceitamos.
Ativemo-nos a ela para evitar o vácuo na ordem
jurídica e para simbolizar assim nosso empenho
em efetivar uma transição polftica que levasse
o País ao estado de direito, evitando o arbítrio.
Ao assumirmos nossos mandatos cama Senadores, reafirmamos diante da Nação nosso propósito de bem cumprir a delegação que o povo
nos deu para escrever e jurar uma nova Coilstituição efetivamente democrática, aprovada por
uma Assembléia Nacional COnStituinte livre e soberana.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
- Prestarão, agora, o compromisso, da forma
já anunciada, os demais Srs. Senadores eleitos,
os quais serão chamados pelo Sr. 19-Secretário,
do Norte para o Sul.
O SR. !•.SECRETÁRIO (João Lobo) 1\cre, Nabar Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR -

Assim o prometo.

OSR.l•-5ECRETÁRIO (Joãolobo)Amazonas,
car!õs de Carli.

O SR. CARLOS DE 0\RU- Assim o prometo,
com as ressalvas do meu Líder.
O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo)- Fábio
Lucena

O SR. FÁBIO LUCENA- Assim o prometo.
O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo)- Rondônia, Rona1do Aragão.
O SR. RONALDO AAAGÃO meto.

Assim o pro-

O SR. !•·SECRETÁRIO (João. Lobo)- Olavo
Pires.
O SR. OLAVO PIRES -Assim o prometo.

O SR. !•·SECRETÁRIO (João Lobo) -Pará,
Almir Gabriel.
- O SR. ALMIR QABRIEL - A$im o prometo,
com as ressalvas de _min~ _liderança.
O SR. 1 ~-SECRETÁRIO (João Lobo) -Jarbas
Passarinho.

Fevereiro de 1987

O SR. RAIMUNDO URA- Assim o prometo.
O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo)- Pernambuco, Antônio Farias.
O SR. ANTÔNIO FARIAS- Assim o prometo.
O SR. 1•-5Ec:hETÁRIO (João Lobo)- Mansueto de Lavor.

O SR. MANSUETO D_E LAVOR- Assim o prometo com as reSSalvas da minha liderança.
O SR. 1•-.SECRETÁRIO (João Lobo) - Ala·
goas, Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY - Assim o prometo.
O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo)- Teotô-

n1o Vilela Filho.
O SR. TEOTÓNIO VILELA FlL!iO - Assim
o prometo com as ressalvas da liderança do
.PMDB.
O SR. ! 0 -SECRETÁRIO (João l.obo)-Sergipe,
Francisco RoliEID~berg.

O SR. JARBAS PASSARIN!iO- Assim o prometo.

O SR. FRANOSCO ROLLEMBERG -Assim
o prometo.
.
O SR. 19-SECRETÁRIO (João Lobo)- Lourival
•
Baptista.

O SR. !•.SECRETÁRIO (João Lobo)- Maranhão, Alexandre Costa. -

O SR. LOURIVAL BAP11STA -Assim o prometo.
-

O SR. ALEXANDRE COSTA -

Assim o pro-

rn~to.

O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo)- Bahia.
Ruy Bacelar.

-6sR. RdYBAtELAR-Assim o prometo.

O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo) Lobão.

Edison

O SR. EDISON LOBÃO -Assim o prometo.

O SR.l•-SECRETÁRIO (João Lobo)- Espinto
Santo, Gerson Camata.
OSR. GERSON CAMATA-Assim o prometo.

O SR. !•·SECRETÁRIO (João Lobo)- Piauf,
Chagas Rodrigues.

O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo)- João
Calmon.

Q SR. CHAGAS RODRIGUES meto.

O SR.- JOÃO CALMON - Assim o prometo,
com as ressalvas apresentadas pelo Uder do
PMDB.

Assim o pro-

O SR. !•.SECRETÁRIO (João Lobo) -liugo
Napoleão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Assim o prometo.
OSR.l•-SECRETÁRIO (João Lobo)-Ceará,
Od Sabóia Carvalho.
!'

O SR. ap SABÓJA CARVALHO - Assim o
Pronlêto.··com·as- reSsalvas de miriha uaerança.

O SR. }9-SÍ::CRETÁRIO (JÕão Lobo}:___ Mauio
Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES meto.

Assim o pro-

O SR. 1•-SECRETÀRio (J_;ão Lobo)::_:Rio
Grande do Norte, José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO -Assim o prometo.
O SR. !•-SECRETARIO (João Lobo)- Lavoi·

sier Maia.
O SR. LAVOISIER MAJA- Assim o prometo.
O SR. !•.SECRETÁRIO (Joãolobo)-Paraíba,
Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Assim o prometo com as ressalvas da liderança do PMDB.
O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo) mundo Lira.

Rai-

O SR. !•.SECRETÁRIO (João Lobo)- Rio de
Janeiro, Affonso Arinos.
O SR. AFFONSO ARINOS -Assim o prometo.

OSR. ]•-SECRETÁRIO (João Lobo)- Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO meto.

Assim o pro-

O SR. !•-SECRETÁRIO- (João Lobo)- Mi·
nas Gerais, Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO ÇAME_QS -AsSim o prometo, com as ressalyas da /,.jçl.erança do PMDB.

--O SR. 19 -SECRETÁRIO (João Lobo) -Ron~n
Tito.
O SR. RONAN mo -Assim o prometo, com
as ressalvas do Uder do PMDB.
O SR. l•-5ECRETÁRIO (João Lobo) Paulo, Fernando Henrique Cardoso.

Sã,o

O SR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO:_
Assim o prometo.
O SR. l•-5ECRETÁRIO (João Lobo) -,Mário

Covas.
O SR. MÁRIO COVAS -Assim

Q

prometo,
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O SR 1•-sECRETÁRIO (João Lobo)- Goiás;
Iran Saraiva

O SR. IRAN SARAIVA-Assjm o prometo, com
as ressalvas da liderança do PMDB.
O SR. 1O:sE<:RE'fÂRICí (João Lobo) -lrapuan
Costa Jr.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR prometo.

Assim o

O SR.· PRESIDEN1E (Guilherme Palmeira)
-De acbtdo com a Constituição Federal e tendo
em vista o compromisso que acabam de prestar,
' declaro empossados Senadores da República os
Srs"
.
Acre
Aluízio Bezerra de Oliveira
Néib6r Teles da Rocha Júnior

Amaionas

O SR. 1•-SECRETÁRJO (João Lobo) -Distrito
Federal, Pompeu de Souza.

Carlos Alberto de Carli
Fábio Ffmeira de Lucena BitieilCourt

O SR. POMPEU DE SOUZA -Assim o prometo, com as ressalvas da Liderança do PMDB.

Rondônia
José Ronaldo Aragão
Olavo Gomes Pires FiJho

OSR.1•..SECRETÁRIO(JoãoLobo)-Mauriclo
Corrêa.
-

Pará

O SR. MAURfao CORRt.\-Assim o prometo.
O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo)- Meira
·

F~ho.

O SR. MEIRA FIUiO- Assim o prometo, com

as ressalvas da Uderança do PMDB.
O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo)- Mato
Grosso, Márcio Lacerda.
O SR. MÁRGO LACERDA -Assim o prometo.
O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo) remberg Nunes Rocha.

Lou·

Maranhão
Alexandre Alves Costa
ECUson Lobão

Piauí
FrahCisco das Chagas CaJdas Rodrigues
Hugo Napoleão do Rego Neto

Ceará
Qd Sabóia Canralho
Carlos Mauro Cabral Benevides

Rio Grande do Norle

O SR LOCIREMBERG NUNES ROCHA- Assim o prometo, com as ressalvas do PMDB.
O SR. 1•-SECRETÁRIO (João Lobo)- Mato
GrossO do Sul, Rachid Saldanha Derzi.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI o prometo.

Almir José de Oliveira Gabriel
Jarbas Gonçalves Passarinho

Assim

O SR. 1•-SECRETÁRIO (João Lobo)- W~son
Martins.
O SR. WILSON MARTINS -Assim o prometo.
O SR 1•..SECRETÁRIO (João Lobo) - Paranã,
-

Affonso Camargo.

O SR. AFFONSO CAMARGO -AsSim o prometo.
O SR. !•-SECRETÁRIO (João Lobo)- José
Ri<:ha.
O SR. JOSÉ RICHA- Assim o prometo.
O SR l'..sECRETÁRIO (João Lobo)- Santa
Catarina. Dirceu Carneiro.
O SR DIRCEU CARNEIRO-Assim o prometo,
com as ressalvas da Uderança do PMDB.
O SR. 1•..SECRETÁRIO (João Lobo)- Nelson
Wedekin.
O SR NELSON WEDEKIN -Assim o prometo, com as ressalvas da Uderança do PMDB.
O SR. 1•..SECRETÁRIO (João Lobo)- José
Paulo Biso!.

O SR.JOSÉ PAULO BISOL -Assim o prome·
to, com as ressalvas da Liderança do PMDB.
O SR. 1•-SECRETÁRIO (João Lobo)- José
Fogaça
O SR JOSÉ FOGAÇA ~Assim o prometo,
com as ressalvas da Liderança do PMDB.

José Agripino Maia
Lavoisier Maia Sobrinho

Panúba
Humberto Coutinho de LuCena
Raimundo Lira
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Paraná

Affonso Alves de Camargo Neto
José Rlcha
Santa Catarina
Dirceu José .Carneiro
- Nelson Wedekin
Rio Grande do Sul
José Paulo Bisol
José Alberto Fogaça de Medeiros
O SR. PRESIDENll! (GuilhenTle Palmeira)

-Em cumprirneilto ao art. 79 do Regimento Interno os nobres Srs. Senadores encaminharam à
Mesa declarações do nome Parlamentar e da flliação partidária, que· serão lidas pelo Senhor 19-Se-

cretário.

São lidas as seguintes:
Senhor ~residente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa ExCelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
lntemo, ··que, assumindo nesta data a representação do Estado do Acre, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
âo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
-PMDB.
Atenciosamente, - Aluízio B_ezerra.
NOme parlamentar: AUÚZiO BEZERRA
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do dispoSto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Acre, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
-PMDB.
Atenciosas saudações, - Nabor Júnior.
Nome parlamentar: NABOR JÚNIOR

Pernambuco
Antonio Am.lda de Farias
Pedro Mansueto de Lavor

Alagou
Divaldo Suruagy
Teotónio Brandão Vilela Filho
Serglpe
.
Francisco Guimarães Rolfemberg
Lourival Baptista

Babla
Jutahy Borges Magalhães
Joaquim Ruy Paomo Bacelar
Espirito Santo
Gerson Camata
João de Medeiros Calmon
Rio de Janeiro
Affonso Ar.inos· de MeDo Franco
Nelson de Souza Carneiro
Minas Gerais
Alfredo Campos
RonanTrto

SãoPBWõ
Fernando Henrique Cardoso
Mário Covas Júnior
Goiás
Iran de A1meida Saraiva
lrapuan CostãJún!or
Distrito Federal
Roberto Pompeu de Sousa Brasij
Maurício Jos_é Corrêa
João Assis de Meira Fdho

Mato Grosso
José Mareio Ranoff de Lacerda
Louremberg Ribeiro Nunes Rocha
Mato Grosso do Sul
Rachid Saldanha Deni
Wilson Barbosa: Martins

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. J9 do Regimento
Interno, que,- assumindo nesta data a representação do Estado do Amazonas, adota!-ei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democrátiço Brasileiro - PMDB.
Atenciosas saudações, - Carlos De Caril.
Nome parlamentar: CARLOS DE CARU
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelênda, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Amazonas, adotareí o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a ban·
cada do Partido do Movimento Democrático Brasijeiro- PMDB.
Atenciosas saudações. Fábio Lucena
Nome parlamentar: FÁBIO LUCENA
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce·
lên<:ia, à vista do disposto no art 7 9 do Regimento
lnterno, que, assumindo nesta data a represen·
tação do Estado de Rondônia, adotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a ban·
cada do Partido do Movimento Democrático Bra..
süeiro-PMDB.
Atenciosas saudações, Ronaldo ~o.
Nome parlamentar: RONALDO ARAGAO
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossà Exce-lência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a represen-
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tação do Estado de Rondônia, adotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a ban~

mentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro

cada do PMDB.
Atenciosas saudações, Olavo Pires.

~PMDB.

Nome parlamentar: OLAVO PIRES

FeYEú·eiro de 1987

assumindo nesta data a representação do Estado
de--Pemamblicó,-adotãtei ó nome- partamentar
abaixo ·consignado e integrarei a bancada do Par
tido Municipalista Brasileiro ....... PMB.
Atenciosas saudações, -Antônio Farias
. Nome pariamentac ANTÓNIO FARIAS
H

Atenciosas saudações, - Ci4 Saboia Carvalho.
Nome parlamentar: OD SABÓIA CARVALHO

Senhor Presidente:

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Pará, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro

-PMDB.
Atenciosas saudações, Almlr Gabriel.
Nome parlamentar: ALMIR GABRIEL
Senhor Presidente:

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7 9 do Regimento

Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Pará, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido Democrático Social - PDS.
Atenciosas saudações, -Jarbas Passarinho.
Nome parlamentar. JARBAS PASSARINHO.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7~ do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Maranhão adotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido da Frente Uberal- PFL.
Atendosas saudações. -Alexandre Costa.
Nome parlamentar: ALEXANDRE COSTA
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Maranhão adotarei o nome
parlamentar ab.aixo consignado e integrarei a bancada do Partido da Frerite Uberal- PFL
Atenciosas saudações, - Edison Lobão.
Nome parlamentar: EDISON LOBÃO
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do cUsposto no art 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Piauí, adotarei o nome parlamentar abaíxo consignado e integrarei a bancada
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro

-PMDB.
Atenciosas saudações,- Francisco das Chagas Rodrigues.
Nome parlamentar: CHAGAS RODRIGUES

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a represen·
tação do Estado do Piauí, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido da Frente Uberal - PFL
Atendosas saudações, -Hugo Napoleão.
Nome parlamentar: HUGO NAPOLEÃO

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunica_r a Vossa Excelência à vista do dlsposto no art. 7 9 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a represen·
tação do Estado do Ceará, adotarei o nome parla·

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Ceará, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
-PMDB.
Ãtenciosas saudações, - Mauro Benevides.
Nome parlamentar: MAURO BENEVIDES

Sr. Presidente:
Tenho a honra 'de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a rE"presentação do Estado do Rio Grande .do Norte, a dotarei
o nome parlamentar abaixo consigriado e integrarei a bancada do PFL ~Partido da Frente Liberal.
Atenciosas saudações, -José Agriplno.
Nome parlamentar: JOSÉ AGRIPINO

Sérihor Prestdenfe:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex', à vista
do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado
do Rio Grande do NOrte, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido Democrático Social- PDS.
Aterldosas saudações, - Lavoisier Maia.
~_orne parlamenta_!:_ LJ\.VOISIER MAIA

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex", à vista
do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado
da Paraíba, adotarei o nome parlamentar abaixo
consignado e integrarei a bancada do PMDB.
Atenciosas saudações,- Humberto Lucena.
f'ipm~_parlamentar.

HUMBERTO LUCENA

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vos$8 Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de Pernambuco, a dotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integr~rei a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMOB.
Atenciosas saudaç_ões, -Pedro Mansueto de
Lavor.
Nome parlamentar: MANSUETO DE LAVOR

sennor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência. à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de Alagoas, adotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancadadoPFL
Atenciosas saudações, - Divaldo Suruagy.
Nome parlamentar: DIVALDO SOROAGY

Senhor Presidente:
. .
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do aisposto no ãrt. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta çlata a representação do Estado de Alagoas, adotare_i 9 nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do PMDB.
Atensiosas saudações, - Teotonio VIlela FIH
lho.
Nome parlamentar: TEOTONIO VILELA F1LHO

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à: yista _do_ disposto no arl 79 do Regimento
bl.tem.o, que, a-ssUmindo nesta data a representação do Estado de Sergipe, adotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.
Atenciosas saudações, - Frandsco Rollemberg.
Nqme parlamentar: FRANCISCO ROLLEMH

BERG
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex!', à vista
do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,
assurriindo nesta data a representação do Estado
da Paraíba, adotarei o nome parlamentar abaixo
consignado e integrarei a bancada do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.
Atenciosas saudações,- Raimundo Ura._
Nome parlamentar. RAJMUNDO URA.

Sr. Presidente:
Tenho a honra de c_omunicar a V. Ex', à vista
do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação_ do Es~do
de Sergipe adotaret o nome p.Jrlamentar ·abaixo
consignado e integrarei a bancada do Partido da
Frente Liberal- PFL
... _
Atenciosas saudações. - Lourlval Baptista.
Nome parlamentar: LOURIVAL BAPTISTA

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V.~. à vista
do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,

Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex", à vista
do_ disposto no art. 7~ do Regimento Interno~ que,
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assumindo nesta data a representação do Estado
da Bahia, adotarei o nome parlamentar abaixo
consignado e integrarei a bancada do PMDB.

Atenciosas saudações, -Jutahy Magalbãea.
Nome parlamentar. J(ITAHY MAGALHÃES

Sr. Presidente:
Tenho a honra de comuni.:ar a V. Ext, à vista
do disposto no art 7 9 do Regimento lntemo, que,
assumindo nesta data a representação do Estado

da Bahia, adotarei o nome parlamentar abaixo
consignado e integrarei a bancada do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro -

PMDB.

Atenciosas saudações, - Ruy Bacelar.

de Minas Gerais, adotarel o nome parlamentar
abaixo consignado e int~arei a bancada do
PMDB.
Atenciosas saudações, -Alfredo CampaL
Nome parlamentar: ALFREDO CAMPOS
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de Minas Gerais, adotarei o nome
parlamentar <lbaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democrático Bra-sileiro - PMDB.
Atendosas saudações, Ronan 11to.
Nome parlamentar: RONAN 1fTO

Nome parlamentar: RUY BACELAR

Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex", à vista
do disposto no art 7 11 do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado
do Espírito Santo, adotar~ o nome parlamentar
abaixo consignado e integrarei a bancada do
PMDB.
.Atendosas saudações. - Gerson Camata.
Nome parlamentar. GERSON CAMA.TA

Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. &, à vista
do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação _do Estado
do Espírito Santo, adotarei o nome parlamentar
abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do .Movimento Democrático Brasileiro PMDB.
Atendosas saudações, -João Calmou.
Nome parlamentar. JOÃO CALMON

Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex', à vista
do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado
do Rio de Janeiro, adotarei o norne parlamentar
abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido da Frente Liberal- PFL
Atenciosas saudações, -Alfonso Arlnos de
ri-Franco.
Nome parlamentar. AFFONSO ARINOS

Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex', à vista
do disposto no art. 7" do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado
do Rio de Janeiro, adotarei o nome parlamentar
abaixo consignado e integrarei a bancada do
PMDB.
Atenciosas saudações, -Nelson Carneiro de

Souza.
Nome parlamentar. NELSON CARNEIRO

Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. E".xf, à vista
do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelênda, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo· n~ data a represen~.® do Estado de São Paulo, adotarei o nome
parlamentar abalxo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB.
Atenciosas saudações, Fernando Henrique
CardOliO.
Nome parlamentar: FERNANDO HENRIQQE
CARDOSO
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de São Paulo, adotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a banCãda do Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB.
Atenciosas saudações, ~o Covas.
Nome parlamentar: MÁRIO COVAS
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelênda, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de Goiás, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
-PMDB.
Atenciosas saudações, -Iram Saraiva.
Nome parlamentar: IRAM SARAIVA
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-lência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de Goiás, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
-PMDB.
Atendosas saudações, - Jrapuan Costa Jú-

nior
Nome parlamentar: IRAPGAN COSTA JÚNIOR

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a VOS!,;a Excelência, à vista do disposto no art. 7 9 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a represen-- tação do Distrito Federal, adotarei o llome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido do Movimento Democrático Biasilelro
-PMDB.
Atenciosas saudações, -Pompeu de So1188
Nome parlamentar: POMPEU DE SOUSA
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Senhor Presidente:
Tenho a honra de comWlicar a Vossa Exce-lência, à vista do dfspo.o;to no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a represen·
tação do Distrito Federal, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
doPDT.
~
Atendosas saudações, - Maurido Corrêa
Nome parlamentar: MAURiciO ~
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que. assumindo nesta data a representação do Distrito Federcd, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
doPMDB.
Atendosas saudações, - João Assis Melra

Alho.
Nome parlamentar: MEIRA FILHO
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de Mato Grosso, cidotarei o nome
parlamentar ãbaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democr.ítico Brasi~
leiro - PMDB.
Atenciosas saudações. - Louremherg Nunes

Rocha.
Nome parlamentar: LOUREMBERG NUNES

ROCHA
Senhor Pi'esidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelênda, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de .Mato Grosso adotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do PMDB.
Atenciosas saudações. -José Márcio Panoff

-de-l.acerda.

Nome parlamentar: MÁROO LACERDA

Senhor Presidente:
TenhP _a honra de comunicar a Vossa Excelênda, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de Mato Grosso do Sul, adotarei
o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do PMDB.
Atenciosas saudações,-Rachld Saldanha

Derzl
Nome parlamentar: RACHID SALDANHA

DERZI
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-lênda, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representãção do Estado do Mato Grosso do Sul, adotarei
o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB.
Atenciosas saudações, -WilsOn Martins.Nome parlamentar: WILSON MARTINS"
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7• do Regimento
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!a ban~da do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro ~ PMDB.
Atendosas saudações, -Dirceu Carneiro.

Interno, que, assumindo nesta Qata_ a represen.:
tação do Estado do Paraná adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido do Movimento Democrático_ Brasileiro
-PMDB.

Nome parlamentar: DIRCEU CARNEIRO

Atenciosas saudações, Alfonso Camargo.

Nome parlamentar: AFFONSO CAMARCiO

SÊ!nhor Presiderite:

.

Tenho a honra de comunicar a Vossa ExceJência, à vista do disposto no art. 7<~ do Regimento
interno, --que, assumindo nesta data a represenSenhor Presidente:
_ .
:tação do Estado de Santa Catarina, adotarei o
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excenome parlamentar abaixo consignado e integrarei
lência, à vista do disposto no art. 7 9 do Regimento
a bancada do Partido do Movimento Democrático
Interno; que, assumindo nesta data a represenBrasilei'ro - PMDB.
Atendosas saudações, -Nelson Wedekin.
lamentar abaixo consignado e integrarei a bancada .
Nome parlamentar: NELSON WEDEKIN
do Partido do Movimento ~mocrático Brasileiro _
-PMDB.

Atenciosas saudações, -José Rlcha.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa ExceI'I:ncia, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
lntemo, que, assumindo nesta data a representaç@--d.o E_stado do Rio Grande do Sul. adotarei
, _ 9 nome parlamentar abaixo consignado e integra· rei a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.
Atençiosas saudações, -José Paulo Bfsol.
Nome parlamentar: JOSÉ PAULO BJSOL

Nome parlamentar: JOSÉ RICHA

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa EXceIênda, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representaçã-o do Estado de Santa 'Catarina, adotarei o
nome parlamentar abaixo consignado e integrarei
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Senhor Presidente:
tenho- a honra de comunicar a Vo!)sa Excelência, à viSta do disposto no art. 7 9 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação_do EStado do E.io Gráilde do .Sul, ãdotarei
o-itonle parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.
Atenciosas saudações, - José Fogaça.
·Nome parlame~JOSÉ FOGAÇA - ·

O SR.- PRESII)ENTE (Guilhe-rTne Palmeira)
- Antes de encerrar a reunlão, a Presidência,
na forma do disposto no§ 49 do art. 29 da Constituição FOO:e_ra1, convoca os nobres Senadores para
uma segunda reunião preparatória, a realizar-se
--hoje, às 11:00 horas, neste plenário, a fim de se
proceder à eleição do Presidente do Senado Federal que exercerá a direção da Casa nas primeira
e segunda Sessões Legislativas Ordinárias desta
Legislatura.
O SR- PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
-Está encerrada a reunião.
(Levanta~se a

tos.)

reuníão às I O horas e 35 minu·

Reunião Preparatória,

em 1 9 de fevereiro de 1987
1~Sessão Legislativa Ordinária, da

48_~

Legislatura

Presidência dos Srs. Guilherme Palmeira e Humberto Lucena
1
ÀS II HORilS. ACHAM-sE PRESENTES OS
: SRS. SENADORES:

_ O SR- ~PRESIDENTE (Guilherme Palméira)

~A lista de preseilça acusa o comparecimento
de 71 Srs. Seilãdores. Havendo número regimental, declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus, iniciamos missas tra·

Mário Maia - Aluízio Bezerrã - _Nabor Júnior
Carlos De C:ãrli - Fábio Lucena - Odacir
Soares- Ronaldo Aragão- Olavo Pires- Hélio
baJhos.
GuefroS - Alrnir Gabriel - Jarbas Passarinho
Não há expediente a ser lido.
- João Castelo - Alexandre COsta - Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues - '
O
SR. PRESIDENTE (Guilherme Pakneira)
Hugo Napoleão- V'rrgílio Távora- Cid Saboia 11 - Antes de se passar à finalidade da reunião,
Carvalho - Mauro Benevides - Carlos Alberto
-José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura
- Nivaldo Mac:hado - Antonio Farias - Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo
Suruagy- Teotônio Vllela Filho -Albano Franco- Francisco Rollemberg- Lowival Baptista
- Luiz V'tana -Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar
- José Ignádo Ferre1ia
Gerson Carilata João Cahnon - Jamil Haddad -Afonso Arinos
- Nelson Canieiro - Itamar Franco~- Alfredo
campoS ..:... Ronan TitO -Severo Gomes :..... Fef~
nando Henrique Cardoso- Mário Covas-- Mauro Borges -Iram Saraiva -lrapuan Costa Junlor
-Pompeu de Sousa- Mauricio Corrêa- Me'rra
F'llho - Roberto Campos- Louremberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda -Marcelo Miranda Rachid Saldanha DeJZi-W"dsoo Martins -Álvaro
Dias -Alfonso Camargo -José Richa - Ivan
Bonato - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin
- Carlos Chiarem ---.José Paulo Bisol - José

.-

a Presidência- -COmunica ao plenáriO a presença,
na Casa, do Sr. Leopoldo Peres _Sobrinho, Suplente convocado do Estado do Amazonas, em
virtude de vaga ocorrida naquela representação.
. S.. EX' encaminhou à Mesa o dipjoma. que será
publicado na forma regimental.

1

-=-

~Fogaça.

É o seguinte o diploma encaminhado à
Mesa
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O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
Designo comissão formada pelos Srs. SenaR

dores Fábio Lucena, Nivaldo Machado e João
Castelo para introduzir S. Ex' em plenário, a fim
de prestar o compromisso regimental.
O SR. LEOPOLDO PERES SOBRINHO É
INTRODUZIDO EM PLENÁRIO E PRESTA,
J(JJYTO À MES4, O SEGWNTE COMPROMISSO:
"Prometo guardar a Constituição Federal e

as Leis do País, desempenhar fiel e lealmente
o mandato de Senado que o povo me conferiu
e sustentar a união. a integridade e, sobretudo,

a independência do J3rasil"

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
-Declaro empossado, como Senador da República, o nobre Sr. Leopoldo Peres Sobrinho-que,
a partir deste momento, passará a participar dos
trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
--Sobr~

a mesa, expediente que vai ser lido pelo
Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

Sr. Presidente:

·~. DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena Raimtffido Lira - Nivaldo Machado .....:. Antonio
Farias - Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira- Divaldo Suruafw-Teotónio Vriela Filho
- Albano Franco - Frandsco Rollemberg Lourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -José Ignácio Ferreira
-Gerson Camata -João Calmon --Jamil Had-dad - Affonso Arinos - Nelson Carneiro - Itamar Ffa-nco - Alfredo CampÕs - Roltan Tito
---::-Severo O_omes- Fernando Henrique Cardoso
-Mário Covas -Mauro Borges- Iram _Saraiva
- lrapuan Costa Junior - Pompeu de Souza. Maurfêio Corrêa - Meíra Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda - Marcelo Miranda - Rachld Saldanha
Deni ~. WilsC?n Martins. -Álvaro Dias --Affqnso
Camargo ....;__José Richa -_Ivan Sonata- Dirceu
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli
-José Paulo Bisai-José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)

-Está conduída a votação. Vai-se proceder à contagem das-Sobrecartas.
Designo para servirem como escrutinadores os
Srs. Senadores Jamil Haddad e Saldanha Derzi.
(Procede~se

Tenho a honra de comunicar a V. Ex', à vista
do disposto no art 7'1 do Regimento Interno, que,
assumindo nesta_ data a representação do Estado
do Amazonas, adotarei o nome parlamentar abaixo consjgnado e integrarei a bancada do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB,
Atenciosas saudações, -Leopoldo Peres.
Nome parlamentar. LEOPOLDO PERES.

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)

-O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (GuUherme Palmeira)

- A presente reunião preparatória destina-se à
eleição e posse do Presidente do Senado Federa],
que dirigirá os trabalhos da Casa durante as duas
primeiras Sessões Legislativas Ordinárias da qua·
dragéslma oitava Legislatura.
De acordo com o disposto no art. 63 do Regimento lntemo, a eleição far-se-á por escrutínio
secreto e maioria de votos. presente a maioria
da composição do Senado.
Irei suspender a reunião por alguns minutos,
a fim de que os nobres Senadores possam munir-se das respectivas cédulas.
Está susperisa reunião~ -

a

(Suspensa às 11 horas e 2 mJi1utos, a reuniJo é reaberta às 11 hOras e 6 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
-Está reaberta a reunião.
O Sr. 1~-secretário irá proceder à chalnada,
do Sul para o Norte. À medida em que os s·rs;
Senadores forem sendo chamados, deverão depositar os votos na uma.

(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM À CH<IMADAEVOTAM OSSRS.
SENADORES:
Mário Maia - Aluízlo Bezerra_- Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - Carlos De Carli - Fábio
Lucena - Odacir Soares - Ronaldo Aragão Olavo Pires - Hélio Gueiros - Almlr GabrieiJarbas Passarinho -João Castelo_- Alexandre
Costa- Eclison Lobão -João Lobo- Chagas
Rodrigues - Hugo Napoleão - V~rgílio Távora
- Od Saboia Carva1ho - Mauro Benevfdes Carlos Alberto -José Agripino- Lavoisier Maia

à contagem.)

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palme~a)
Foram encontradas 72 sobrecartas, número que
coindde com o de votantes.
Vai-se proceder à apucação.

(Procede-se à apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) Vou anunciar o resultado. Humberto Lucena. 67
(sessenta e sete) votos;
Nelson Carneiro, 1 (um) voto;
Em branco, 4 (quatro) votos.
Tenho a honra de proclamar eleito Presidente
do Senado Federal, para as 1' e 2• Sessões Legislativas da 48• Legislatura, o nobre Senador Humberto Lucena. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
-Senhores Senadores:
o senado acaba de cumprir um ritual que se
repete de dois em dois anos: a eleição de seu
presidente. Outro ritual, se renova ao início de
cada Legislatura - o compromisso de posse foi previamente celebrado. Estas habituais SCIIenidades reglomeritais i-evestem as sessões preparatórias-da quadragésima oitava Legis1atura, de significado novo, em virtude de sua coincidência c-om
a instalação da Assembléia Nacional Constituinte.
Essa circunstância cria situações peculiares,
uma vez que é de supor que o novo texto constituciOnal introduzirá profUndas alterações na vida
política, econômica e social do País. Sabe-se, desde já, que, no terreno institudonal, dois temas
provocarão intensos estudos e acirrrados debates
e dividem, desde logo, as opiniões dos delegados
constituintes: a instalação do parlamentarismo e
a manutenção ou não do bicameralismo.
Trata-se de temas-que envolvem, diretamente,
a estrutura e até os destin9s do S_ena.do Federal.
Se a adoção do unicamera~smo extinguiria, pura
e simplesmente, esta Câmara alta. a implantação
do parlamentarismo lhe determinaria atribuições
constitucionais bem diferentes das que hoje exerce.
Não me cabe, neste momento, entrar no mérito
dessas questões, a não ser considerar um perigo
para a Federação a abolição do sistema bicameral.
ESsas ligeiras considerações servem apenas
para realçar a importância de que se reveste o
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ritual das presentes sessões, nota:damente a desta,
em que foi eleito o novo Presidente do Senado
da República.
Estou convicto de que- a escolha do Senador
Humberto Lucena. é segura garantia de que tanto
a dignidade desta Casa como, no que concerne,
os interesses maiores da Nação estarão resguardados.
Ele é o retrato perfeito do PresJdente do Senado,
descrito pelo inolvidável Senador Ruy Santos, pois
é dotado, entre outras, de virtudes como experi_ência parlamentar, vivacidade intelectual, autori~
dade moral,, equilíbrio no dosar a energia e a cortlura, sensibilidade e atenção a tudo o que diz
respeito à vida do Parlamentar e do Parlamento
e capacidade de julgar.
CÇmiO primeiro Primeiro:-Vit:e~Presidente da
Comissão Diretora que encerrou_ ·seu mandato,
não posso deixar de registar o desempenho firme,
seguro, competente, íntegro e austero do Presidente José fragelli, que honrou e dignificou o
Senado e o Congresso e suas respectivas cadeiras
presidenciais.
Convido Sua Excelência o Senhor Senador
Humberto Lucena a assumir a Presidência dos
Trabalhos. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Senhores Senadores, meus companheiros de Mesa Diretora:
A Presidência do Senado Federal e do ·congresso Nacional é, sem dúvida, a culminância da
cari'eira p8r(amentar. Aqui chego, através da honrosa escolha de meus pares,. depois de uma longa
caminhada que começa na Assembléia Legislativa de meu Estado da Paraíba, passa por quatro
mandatos na Câmara dos Deputados e atinge
o início de meu segundo mandato do Senado
Federal. A mirtha vida de homem púb~co foi construída nas casas legislativas e em todas elas tive
a honra de exercer a liderança de meu Partido,
inclusive em momentos particularmente difíceis
e graves de nossa recente história política. No
-~nado, por três anos consecutivos, _exerci a lide-_
rança da Qposjção e fui escolhido o primeiro líder
do Govemo_na Nova República.
Desnecessário se torna, portanto, insistir no
quanto significa para mim - homem do Legislativo- assumir a Presidência do Senado, principalmente no_ momento em que instalamos também a Assembléia Nacional Constituinte.
Senhores Senadores. vivemos um período de
transição política rumo à plenitude democrática.
Nunca será demais lembrar - num país de memória curta como o nosso que às vezes se esquece rápido demais de suas próprias experiências
e das inúmeras lições da História - os longos
anos de autoritarismo que conseguimos superar
através do trabalho, da luta e do sacrifício de muitos patriotas.

O País se reencontrou consigo mesmo num processo longo e tortuo_so que ganhou as praças
públicas na memorável campanha das diretas-já
prolong~da pela pregação de Tancredo Neves até
o ftin dO Colégio Eleitor.3.1.
O Brasil_ mudou e na Nova República, apesar
de todas as nossas inegáveis dificuldades e crises
e apesar da persistêncja de nossas desigualdades
·regionais representa um avanço histórico sem
precedentes cujos resultados já podem hoje ser
observados em diferentes aspectos da vida nacional.
A Constituinte, todos sabemos, é um coffipromisso assumido pela Aliança Democrática em
praça pública e resgatado com a Nação através
da iniciativa do Presidente José Samey e da apro
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wçao da Emenda n~ 26 pelo Congresso Nacional.

Há muito o País- reclama

e eSperã por

essa

oportunidade.

Temos o dever histórico de elaborar uma Carta

que responda aos desafios e aos anseios de um
Brasil ainda cheio de esperanças e seguro de seu
potencial imenso para oferecer uma vida digna

a todos que ainda vivem e trabalham.
Temos d dever histórico de escrever uma Constituição que seja, sobretudo, justa e garanta na
sua plenitude os direitos e liberdades individuais
e sociais.

Senhores Senadores:

Em nenhum outro momento da nossa História
tivemos condlçôes tão favoráveis como as que
agora se oferecem para a elaboração de uma
Carta Constitucional. Os atuais Deputados e Senadores chegam à Assembléia Nacional Consti-

b.linte legitimados pela vontade popular expressa
em pleito soberano e livre. Além disso, vivemos
hoje no País um clima de serena tranqüilidade
dentro de um quadro institucional balizado pelo
funcionamento pleno dos três poderes da Repú·
blica. Essas são as condições indispensáveis para
que se possa produzir uma Carta duradoura, voltada para a construção de um novo País, verdadeiramente justo e livre.

CorÍ1o Presfdente -do Senado Federal cabe-me,
nesse momento histórico, ze1ar pela primazia indiscutível da Assembléia Nacional Constituinte,
i'esPeitiidãs as atua1s atribuições da Câmara e do
Senado para elaborar a legislação ordinária. Reafirmo _o compromisso intransigente de defender
a plena restauração das prerrogativas do Poder
Legislativo nos moldes das democracias modernas, incluindo a preservação do bicamera1ismo
dentre;. de nossa melhor tradição republicana e
como, condição necessária a um verdade[ro federalismo.
InterOamente reafll11lo meus compromissos de
propiciar melhor assessoria técnica aos Senadores, às COmissões e ao Plenário e de não transigir
na pr_eseiVação da imagem pública_ do Sena~o
Federal, numa gestão de absoluta austeridade.
Senhores Senadores:
No homem público devem estar sempre presentes a noçã_o de .seu tempo e a compreensão
dos limites que a História lhe impõe dentro das
possibilidades da ação política. Tenho consciência da importância do momento que vivemos e
da responsabilidade que temos Perante a Nação
brasileira. Não seria exagero afirmar que da correç_ã_p_d_e_oQ.s_s_o_traba]ho ·c:_omo Senadores Constituintes e dos rumos que foram traçados na Carta
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em

que conseguimos produzir dependerá.boa
medida. os destlnoS-polltico--instltudonais de nosso País.
É com essa certeza que pretendo presidir o
Senildo Federal e o Congresso Nadonal. Sei que
para isso toma-se necessário uma administração
com a grandeza do suprapartidarismo e a capaddade de articular a colaboração de todos.
Desde já convoco a todos os Srs. Senadores,
em particular aos meus ilustres companheiros de
Mesa Diretora, e convoco também os dedicados
fur_lcionários da Casa para a ·grande tarefa que
nos espeta.
Agradeço, fmalmente, a confiança de todos e
prometo o meJhor de meu esforço e dedicação.
__Muib? obriga9o. (MuitC? b~rn! P~as.)

O SR. ~PREsiDENTE (HUmberto Cucena)Antes de encerrar a pres_ente reun!áo, convoco
Os Srs~ Senadores para a terceira reunião preparatória, a rea1izar--_se hoje, às 11 horas e 45_minutos,
destinada à eleição e posse dos demais membros
da-Mesa.
- -

Está encerrada a reunião.
(LevantiJ..se

a- reunião às 11 horas e 43

minutos.)

Ata da 3"' Reunião Preparatória, em 1 '? de fevereiro de 1987
1~Sessão Legislativa Ordinária, da

48.~

Legislatura ~

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e José /gnácio Ferreira
ÀS 11 HORAS E 45 MINUTOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Perez - Carlos De carli - Fábio
Lucena- Odacir SoareS-José ROnaldo Aragão
- Olavo Pires - Hélio Gueíros·- Almir Gabriel
- Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexandre Costa- Edison Lobão --J_oão Lobo-- Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão- Virgílio TâVo·
ra- Cid CarValHo- Mauro Benevides - Carlos
Àlberto - José Agripino Maia - Lavoisier Maia
- Marcondes Gadelha - Humberto LL!cena Raimundo Lira - Nivaldo Machado -:- Antonio
Farias - Mansueto .de Lavor_-- Guilherme Palmeira -Diva ido Suruagy- Teotô11io Vilela Filho
- Albano Franco :___ Francisco Rollemberg Lourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José lgnácio Ferreira
-Gerson Carriata -João Calmon -Jamil Haddad - Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Itamar Franco ~Alfredo Campos - Ronan Tito
-Severo Gomes- Feni.a_ndo HeJ'Jrique Cardoso
-Mário Covas -Mauro Borges- Iram Saraiva
- Irapuan Costa Junior.....;.Pompeu de Sousa:Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto Caffipos -Márcio Lacerda - Louremberg Nunes Rocha - MarceJo Miranda -:- Ra~bld Saldanha Derzi
-Wilson Martins -Álvaro DiaS -Affonso Camargo -José Richa -Ivan Bonato- DirCeu Carneiro
-Ne1son Wedekin -Cà:ilõS Chiarelli -José Paulo
Bisol- José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A lista de _presen~a acusa_o comparecimento de
72 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a reunião.
Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos. A presente reunião preparatória desti-

na-se à eleição e posse dos Vice-Presidentes, dos
Secrelários __e: 9os S1,.1plentes de Secretários.
Estabelece o § 4<:> do art 63, do Regimento
Interno que, por proposta de 113 dos Membros
do Senado ou de Uder que represente este número, a eleição para o preenchimento dos cargos
de 1<> e21'Ni.ce-Presidentes e de 1~, Z', 3e e4~-Secre
tários poderá ser feita em um único escrutínio.
Nesse sentido foi encaminhado à Mesa requerim'eilfu qtle- será lido pelo Sr. 19-Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO
N• 1, DE 1987
Solicitamos, nos termos do § 4<:> do art. 63 do
Regimento Interno, que a eleição para preenchimento dos _cargos de 19 e de 2<:> Vi ce-Presidentes,
e de 1°, 29, 3° e 4°-Secretários, seja feita em um
único escrutínio.
Sala das Sessões, P de fevereiro de 1987.Senadores Fernando Henrique Cardoso Carlos ChlareiH - JamU Haddad
~ O SR. PRESIDENTE_ (Humberto Lucena) Em vot;:lção o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V-amos passar ao primeirO escrutínio, destinado
-à eleição do 1o e 29-Vice-Presidentes e dos Secretários.
Suspenderei a reunião por alguns minutos a
fim de que os Srs. Senadores põssam mUnir-se
âas respectivas cédulas.
Está suspensa a- reUO.iãõ.
(Sus'penSi1 às 11 horas e 48 minutos. a
sessão é re8bert:11 às 11 horas e 50 mfnutos.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está_ rééiPerta a reUiliãP.
- - O Sr. lço-8ecretário procederá à chamada dos
Srs. Senadores, que_ será feita do Norte para o Sul.
a?I?C~de~se à ~hanlada.)

O ~SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Está concluída a votação.
Vai-se proceder à contagem das sobrecartas.
Solicito a presença à Mesa dos Srs. Senadores
Saldanha Derzi e JamiJ Hadda~ para servirem cornO escrutinadores.
(Procede-se à contagem das sobrecartas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)
- Foram encontradas 68 sobrecartas, número
este que coincide com o de Senadores votantes.
Deixaram de votar 4 Srs. Senadores.
Vai-se proceder à apuração.
-(Procede-se à apuraÇão.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está concluída a apuração, que acusa o seguinte
resultado:
Para 1~-Vice-Presidente: S_enador José [gnácio
Ferreira, 67 votos. {Palmas.)
-Para 29~Vic.e~Presidente: Senador LourivaJ Baotista, 67 votos. (Palmas.)
Para 1<:>-Secretário: Senador Jutahy Magalhães,
õ7 votos; (Palmas.)
Para 2 9-8ecretário: Senador Odacyr Soares, 68
votos. (Palmas.)
Pa;a3~-SeCretárlo: Senador Dirceu Came[ro,

65

votos. (Palmas.)
Para 49-5ecretário: Senador João Castelo, 66

v6!oS:-(PO!ffias.)

.
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A Presidência tem a honra de proclamar eleitos
e declarar empossados os Srs. Senadores men-

cionados.
COnvido os Srs. Secretários a assumir os seus
lugares à Mesa a fim de proceder à eleição dos
Suplentes de Secretários. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Uder do PFL, Senador Carlos Chiarelli.
O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS.
ComO Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sf. Presidente._ Srs. Sena·
dores:

Neste momento em que se completa a eleição
da Mesa titular, em nome da Bancada do Partido
da Frente Uberal e com delegação para este ftm
dos nobres Líderes Itamar Franco, do Partido Liberal e Jamil Haddad, do Partido Socialista, gostaria

de fazer um mero, breve e necessário registro.
Em primeiro lugar, o cumprimento aos senadores empossados.
Em segmdo lugar, Sr. Presidente e Membros
da Mesa, a nossa confiança na forma com que
haverão de condwir os destinos desta Casa e
a reiteração da certeza, do descortino e da seriedade que haverão de imprünir na administração.
Falo também por delegação do Senador Carlos
Alberto, em nome do PTB, mas não poderia deixar, neste momento, Sr. Presidente, à luz da manifestação do Senador Guilherme Palmeira, que
presidiu o início dos trabalhos, e sobretudo, à
luz do discurso de V. Ex!';-tãO equmoraaa. tãO ponderado e tão oportuno, de dizer do nosso compromisso, compromisso das nossas Bancadas, compromisso como Senadores com o Senado da República, compromisso nessa área histórica, Sr.
Presidente, em que acreditamos que não haverá
emocionalismos que haverão de nos tirar do destino certo em que temos a consciência plena de
que respeitamos ontem, respeítamos hoje e respeitaremos amanhã a Constituição ·vigeil.te, sob
cuja égide realizamos o pleito de 15 de novembro,
convocamos a Assembléia Nacional Constituinte,
empossamos os atuais Senadores e haveremos
de continuar laborando com produtividade, eficiência e dignidade; dizer a V. Ex!' que as nossas
Bancadas têm um compromisso histórico com
a Federação e o Federalismo e, Por isto meSmo,
em nome do equilíbrio indlspensável, defendemos e haveremos de preservar o sistema bicameral, por uma questão de dignidade, de postura,
de convícção, de harmonias deste País e de tratamento igu,alitá,rio de todas as regiões, buscando,
sobretudo, equilibrá-las nesta época em que desníveis e desigualdades tão flagrantes, das quais
V. Ex-', quem- sabe, haverá de ser a meJhor testemunha como homem originário do Nordeste, dizer a V. EX, Sr. Presidente, que temos consciência
plena, até porque ajudamos e lutamos para aprovar a Emenda Constitucional que viabiliZou a
Constituinte que hoje se instala, que temos certeza
da sua missão prioritária, que temos corivicÇão
de que ela deverá e haverá de ser livre e soberana
para fazer a nova Carta, mas que temos consciência absoluta, um dever claro e uma obrigação
inarredável de respeitar a Constituição vigente.
E, em razâo disto, em nome do respeito à Consti~
tuição, da obediência às leis, da ne~essidade de
que o Executivo seja fiscalizadO Por um Poder
Legislativo que funcione na plenitude de suas atri~
buiçóes, nós entendemos que caberá aos congressistas, particularmente aos Senadores, fazer
o empenho indispensável, doar-se, encontrar
tempo onde o tempo não existir, para permitir
que esta Casa continue funcionando na sua pleni-
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tude, sem prejudicar a prioridade e a importância
da Constituinte, mas não abrindo mão das suas
atribuições e competências históricas, para que
tenhamos, <!-S_sim, o equilíbrio dos Poderes, a p!e~
nitude da democracia, a fiscalização do Executivo
e não fiquemos ao arbítrio, ao caos e, sobretudo,
incapazes de prever uma situação futura que uma
situação de marasmo no Legislativo ou de sobresta~
menta do seu funcionamento poderia conduzir.
(Palmas.)
-Temos confiança na sua gestão presidencial,
temos confiança na Mesa que elegemos. E é por
isto que, nesta hora, fazemos esta manifestação
clara, objetiva, não aceitando quaisquer fórmulas
de composições híbridas, não admitindo que se
tire do povo, que es_colheu Deputados e Senadores, o direito devê_-los na plenitude de suas atribuições, sem prejuízo das funções constituintes que
todos assumiram neste momento histórico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Multo bem! Pa1mas.)

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, üder do PDS.
O SR. JARJ!AS PASSARII'IHO (PDS- PA.
Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agradeço a V. EX a benevolência, porque não
sou Líder de acordo com o Regimento da Casa.
.Mas os meus companheiros de Pa~t:ldo pediramme que aduzisse às palavras do üder do Partido
da Frente Uberal, nesta Casa, algo que significasse;em primeiro lugar, um;;:~ concordância com
o centro do discurso de V._ Ex' M~) an.~es, eu
me peinilto, Se~V. EX éoncorqa, fazer uma pequena lembrança de natureza emotiva: eu vejo V. Ex'
sentado nessa cadeira, já agora com o nosso voto,
quantitativamente pequeno, mas sincero também, e me lemb~ do tempo _que aí se_ntado, era
V. Ex! _o Líder da -oposição nesta Ca"sa. Quero
saudar V. Ex•, o üder que foi, correto,- objetivo,
diiiilo e agora alçado à cOndição de Presidente
de todos nós. É a primeira palavra dos cinco companheiros do PDS que aqUi se encontram.
E a segliti.cta; -para traduzir o nossO-mesmo
pensamento comum nesta Bancada. Dir-se-ia
que é fáCil ter um pesamento comurri nuina
bancada pequena; nem tanto, uma bancada de
dois pode ter 50% de-divergência. E nós estamos
de acordo todos de que é preciso realmente considerar que não há um vazio constitucional na República e louvo, se assim posso fazê_-lo, o texto_que
foi pelo Senador Fernando Hennque Cardoso,
quando mostrou que, fazendo ainda o juramento
com restrição, fazia para evitar o vazio constitucional nesta República, porque nós; eleitos que
fomos de acordo com tls fundamentos e os mandwn~ntos da COnsl:ituiçáci e da leQislação subseqüente, que garantias teiÍamos nós, inclusive, em
reJ~ção às nossas prerrogativas, às nossas Imunidades, se considerássemos, desde logo, inexist~_nte a Co_[lstituiçã(!~que aí está?_Se votássemos
aqui pela Constituição futiira, que significaria dar
o_ voto_ de confiança naquilo que não se sabe o
que vai ser, seria a mesma coisa que repudiá-la
naquilo que não a queremos e também repudiá-la
na_qu1lo que ela nos dá como garantia pelo exercício do nosso .mandato.
A República Federativa do Brasil tem aqui o
seu equilíbrio e esse equilíbrio é que faz com
que três Senadores do menor Estado sejam também três Senadores iguais aos do maior Estado
da República. Ess_e equilíbrio é fundamenta! para
nós.
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Na minha vida pública que é relativamente pequena, encontro aqui velhos e antigos companheiros que já faziam vida pública quando eu era
apenas um tocador de tambor. Acho que ela já
me permite concluir que na hora que permitíssemos uma fissura na Federação, amda que temporária, o perigo maior seria para a Nação e não
para cada um de nós.
Subscrevo, se_ me permite o Uder da Frente
übera1, as palavras de S._&!', resguardando para
a Bancada do PDS a tentatiVa de apresentar fórmulas concilJatórias que garantam à Constituinte,
indiscutivelmente, a prioridade dos trabalhos neste ano, mas_ que façam com que esta Casa seja
respeitada na plenitude dos seus direitos. (Muito
bem! Palmas.)
O Sr. Fernando Henrique Cardoso (PMDB
-::---SI?) ::-Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cãrdoso, Uder do PMDB.
O SR. FERNANDO HEJ'IRIQUE CARDO·
SO (PMDB - SP. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Eu queria, em primeiro lugar, juntar a minha
palavra e, tenho certeza que represento o sentimento de todos os Membros da minha Bancada,
como acabei de ouvir e todo o Senado, no sentido
de que a Mesa recém-eleita, que agora se empossou, merece a nossa confiança.
Tem os a tranqüla certeza de que neste ano fundamental para as transformações políticas doBrasil estaremos sempre unidos e comandados pelos
Senadores que ·roram aqui escolhidos. Sabe V.
&, Senador Humberto Lucena,_ que de alguma
forma voltamos a 1985, quando o falecido Presidente Tanêredo Neves imaginava que fosse possível que V. Ex" fosse o Presidente do Senado e
eu Uder do PMOB.
Quero também dizer que a nossa Bancada deseja, ao mesmo tempo em que se congratula
com V. Ex', deixar registrada uma palavra de homenagem ao Presidente José Fragelli, que dirigiu
este Senado com integridade ~ que foi capaz de
tomar medidas duras, porém justas, em épo-ca
difícil e que nos momentos de discussão política,
muitas daS quais ainda envoMdas por grande incerteza sobre os rumos da democracia, encontramos sempre no Senador Fragelli um baluarte
firme das idéias democráticas.
Ao expressar a confiança que sentimos em V.
~ e em todos _os demais com_~?anheiros que
estão hoje dirigindo o Sena_do, quero_ também
reafirmar que é o pensamento majoritário da Bancada do PMDB, digo majoritário porque não tomei
votos, mas pelo sentimento cjue tenho das mãnifestações de cada um_ do_s Senadores, de que
é necessário -preservar o equilíbrio da Federação
e que o Senado Federal, como disse o Senador
Jarbas Passarinho, é a CaSa que expreSsa, preciSamente, este equilíbrio. Enquanto o Bra"Sil for wna
República Federativa- e eu espero que continue
sendo - o Senado Federal é ·uma instituição in·
dispensável Pensar o contrári6 é pensar em alguma coisa que não tem caminho prático.
Não conheço exemplo de República Federativa
que não encontre uma Casa onde a Federação
tenha sua representação por igual; fora disso não
existe Federação. Como nós- sOmos uma República Federativa e muito lutamos para constituí-la
como República Federativa, cabe ao Senado Federal simplesmente manifestar uma continuidade
histórica, não pelo amor à tradição apenas, mas
pelo amor ao futuro, para que o Brasil possa.
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efetivamente, se desenvolver dentro de um espírito de equilíbrio e de igualdade.
De modo que a manifestação trazida pelos ilustres Senadores Líderes de outros Partidos encontra. eco, neste aspecto, na manifestação do PMDB.
E Cabe a mim também louvar - se assim me
permite o nobre Senador Jarbas Passarinho o que acabou de dizer, quando disse que ele per-

mitiria unia observação à fala do Senador Carlos
Chiarelli dizendo que se dispõe a encontrar fór-

mulas que garantam uma preservação daqw1o que
é indispensável; que nos consagremos com muito
afinco à Constituinte e à continWdade da administração e do equilíbrio polftfco da federaçã9.
Há caminhos de entendimento e o PMDB estará
sempre aberto a estes caminhos.
Agradeço, portanto, aos companheiros aqui
presentes por suas manifestaçõ_es feitas e quero
dizer que tem V. Ex', Senhor Senador Humberto
Lucena, em suas mãos, uma tarefa para: a qual,
a qualquer momento, quando necessitar, encontrará em mim um companheiro leal e sincero.
Muito obrigado. (Muito beml Palmas.)
O Sr. Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comoofcação.
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Isto é indispensável para que invés do oficioso
do notidárlo, que muitas vezes prejudica a Casa,
saia a palavra oficial do Senado Federal.
É o apeJo que em nome dos que envelheceram
nesta CaSa, dos que têm, comer eu, trinta e cinco
anos de atividade parlamentar, endereço a V. Exl',
certo de que V. Ex" honrará o voto recebido. primeiro na Bancada do PMDB ê agora praticamente
na unanimidade do Senado Federal.
São esses, Sr. Presidente, os votos que furmulo,
e que V. Ex!' seja o representante, não da Região
Norte Nordeste como os jornais anunciam·, rrias
_que seja o representante de todos os Estados
da Federação braslleira, que não ~de ser dMdida
por um estranho equador criado por dissenções
que nunca exiStiram nesta Casa.
Desejo a V. Ex' o ·mais amplo e o mrus feliz
dos êxitos nessa árdua e diffcil missão que hoje
se inicia.
·
Muito obrigado a V. E:Xt. (Muito bem[ Palmas.)
Ql!R. PRESIDENTE (l:fwnberto Lucena)Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício
Corrêa, como Lfder do PDT.
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dos demais Membros da Mesa recém-empossada. as palavras de saudação e de conf~ança que
nos foram dirigidas pelosSrs. Líderes dos diversos
partidos nesta Casa. E posso asseQurar a V. Ex's
que nós, que compomos, a partir de hoje, a nova
direção do Senado e do Congresso Nacional, haveremos não só de realizar uma adrriinistração
rigorosamente austera, que prestigie cada dia
rriais a imagem do Senado e do Congresso na
opinião pública, mas também estaremos atentos
no sentido de prestigiar as instituições democráticas, particularmente o Senado e o Congresso
Nacional, nos termos_da Constituiçâ.o_vlgente.
Quanto- às palavras do Senador Nelson Car·
neiro, manifesto o meu reconhecimento à sua
saudação, e- posso assegura-r-lhe qUe levarei a
sua proposta de publicação de todos os atos da
Mesa no Diário do Congresso Nacional à primeira reunião da Corrifssãó Diretora. E tenho certeza de _que ela será acolhida pela unanimidade de
seus membros.
- Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Vamos passar, agora, à eleição-dos suplentes de
SecretáriO. -- -Suspenderei a reunião por alguns minutos a
fim de que os Srs. SenadoreS possam munir-se
das_ respectivas cédulas.
Solicito aos Srs. Senadores que se mantenham
mais a1guns minutos no Plenário, justamente para
que tenhamos o quorum indispensável à eleição
dos Sr§. Suplentes.
·
·
Está suspensa a reunião.

O SR. ~URICIO CORRM (PDT - DF.
Como Uder, pronunda o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
neiro.
Evidentemente que eSta é a primeira vez que
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
uso da tribuna do Parlamento brasileiro, e o faço
Para uma b'reve comunicação.) -Srs. Senadores:
na condição de Líder do PDT, de uma bancada
A minha palavra seria desnecessária se não tireduzida de _apenas dois Senadores, para trazer
vesse competido com V. Ext, dentro da Bancada,
toda aquela ansiedade, toda aquela preocupação,
pela honra de presidir esta CW:lstO justifica que
toda aquef~ perplexidade da sociedade brasileira,
reafirme aqui, de público, o voto que dei; aberto,
(Suspensll às 13 horas e 4 minutos, a reu·
e dizer a EXt que a sua eleição
momento
níão é reaberta às 13 hora$ e -ô nilnutos.)
para que V. Br presidisSe os trabalhos desta Casa
tem um fato histórico de insuperável relevância.
Exatamente no instante em que na Câmara nós
Tem- V. Ex' a seu favor, entre outros títulos,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) o de ser moço. Embora os velhos possam tam- .sabemos que os Deputados do PMDB, por maio- Está reaberta a reunião.
ria esmagadora, propugnam agora, não direi à
bém como eu, talvez o mais velho na atividade
Vai-se proceder à eleição dos Suplentes de Sesorrelfa, mas abruptamente, a transformação de
política deste Pais, com assento ao Parlamento,
cretário.
um ordenamento jurídico preestabelecido, que
já que tenho 57 anos de ativfdade política permaO Senhor Primeiro-Secretário procederá: à chatoda a Nação já conhecia, da manutenção do
nente,' constante, sofrida, dizer a V. Ex' que nós
mada, do Sul para o Norte.
Congresso
Nacional
através
das
suas
duas
Casas.
os velhos que envelhecemos sem envilecer, e que
Evident_emente que a Nação brasileira votou
(Procede-se à chamada.)
chegam a esta Casa, e que aqui continuarão de
nos Seriado~. votou nos Deputados, votou nos
mãos limpas, posso dizer a V. Br que nós os
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Governadores de Estado sabendo da manutenmais velhos confiamos que V. Ex', por ser mrus
- Está concluída a votação. Solicito _a presença
ção desse ordenamento constitucional.
moço e de atitudes certamente mais firmes, conÉ claro que nós sabemos, e sempre defende- à Mesa dos Srs. Senadores Meira Filho e Itamar
duzirá esta Casa aos seus altos destinos.
Franco para Servirem de escrutinadores.
mos antes, que o que nós desejávamos era uma
Também confio em V. E.xf, porque V. EX' vem
Assembléia Nacional Constituinte soberana, livre,
(Procede-se à contagem das sobrecartas.)
do Norte e do Nordeste, e aqui, por esta Casa,
exdusiva. Agora, o que é estranho é que exatacom a unanimidade de todas as Bancadas deram
mente
neste
momento,
setores
que
rejeitaram
es-'
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
o seu voto para que a presidisse durante os 16
sas propostas, agora defendem-na a pleno vapor,
- Foram encontradas na uma 64 sobrecartas,
anos que exercia o mandato de Senador, ilustres
no instante em que se instala a Assembléia Nacionúmeros que coincidem com o de Senadores vohomens do Norte e do Nordeste, como os Senanal Constituinte.
tantes.
dores Petrõnio Portella. Jarbas Passarinho, Luiz
Vai·se passar à apuração.
Então, a nossa preocupação é eVIdente, porque
V~ana e Nilo Coelho.
sempre entêndemos que esta Assembléia Nacio(Procede-se à apuração.)
Se o Brasil se divide em dois hemisférios,_ o
nal Constituinte é capaz de tudo. Mas, é claro,
da pobreza e o da fartura, a eles se poderiam
se nós aceitamos este ordenamento julidico preO SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
juntar outros nomes, os de Filinto Mü1Ier, [Y\oacir
existente, ele tem que ser mantido. E V. Ext tem -A votação acusa o seguinte resultado:
DaDa, José Fragelli e Paulo Torres, do EStado
a grav,e responsabilidade de ser o grande baluarte
Senador Alufzio Bezerra, 42 votos.
do Rio antes da fusão. Eles eram de pequenos
da defesa das instituições democráticas vigentes,
Senador Francisco Rollemberg, 54 votos.
Estados e nunca o Senado se dividiu entre reprepara que não sejamos violentados neste ordenaSenador João Lobo, 45 votos.
sentantes de Estados grandes e peque~o_s.
mento com medidas tomadas na última hora.
Senador Wilson Martins, 49 votos.
Exatainente, também, no instante em que esta
Somos uma Federação, e para mantê-la deveProclamo Suplentes de Secretário e declaro emNação precisa de tranqüilidade para sobreviver,
mos esquecer que participamos deste ou daquele
possados os Srs. Senadores mencionados.
no momento em que nós ternos problemas ecoEstado, desta ou daquela região.
Está, assim, completada a composJção da Mesa
nômico_s_ en01:mes a serem s_uperados, o PDT que dirigirá os trabalhos do Senado Federa] nas
Quero apenas, Sr. Presidente, neste momento,
comparece, então, Senador Humberto Lucena,
duas próximas Sessões Legislativas. (Pausa.)
por mais velho e embora ninguém peça conselho,
para dizer a V. Ext que confia na sua presidência,
pedir a Ext que,
desempenho desse encargo,
O SR. PRESIDENIE (Hwnberto Lucena) como confia nos Senadores, na defesa do ordenadesse honroso cargo, e para honra desta Cása mento julidico com perspectivas para a grande Lembro aos Srs. Senadores que, de acordo com
e seu prestígio, faça publicar no órgão oficial da
o que dispõe o Regimento Interno-, no dia imediato
abertura que nós teremos a partir de hoje, com
Casa todos os atos e pilridpais despachos da
àquele em que se completar a eleição da Mesa,
a
nova Constituição brasileira. Muito obrigado.
Presidência e da Mesa, para que sua adminisreúnem-sé os Uderes dos Partidos para f~ a
tração seja transparente, como requer o momento
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~
participação numérica de cada Bancada nas Coatual e certamente V. Ex' deseja.
Agradeço, em meu nome pessoal e em nome missões Permanentes.

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Tem a palavra V. Ex.', ilustre Senador Nelson Car-

v.

v.

no

neste

'
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O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

A Presidência convoca sessão solene do Congresso Nacional, a rea1izar-se no dia 1<? de março
próximO, de acordo com a Constituição em vigor,
às 10 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à instalação dos trabalhos da pri-

meira Sessão Legislativa da 48' Legislatura.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Está enceiTada a reunião.

(Levanta•se a reunião às 13 horas e 35
múwtos.)

CENTRO GRÁFICO
CONSELHO DE sUPERVISÃO
Ata da 125• Reunião
Às onze horas do dia dez do mês de dezembro
do ano de mil novecentos e oitenta e seis. na Saia
de Reuniões do Conselho de Supervisão do CEGRAF. sob -a Presidênda do Excefentíssimo Senhor
Senador Enéas Fari~ Primeiro-SeCretário do Sena~
do Federal e Presidente do Conselho de sUpervisão

do CEGRAF é presentés os Conselheiros Lotirlval
Zagonel dos Santos.

~rcos

Vieira, Vicente Sebas-

tião de Oliveira, Leonardo Gomes de Carvalho Leite
Neto e José Lucena Dantas, reuniuMse o Conselho
de Supervisão do Centro GráficÕ do SenadO Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussáo a Ata da 124~ Reunião deste
Conselho de Supervisão, distribuída anterlonnente
para apreciação dos Senhores ConSeiheirOie, aPós
manifestação favorável de todos os presentes, foi
a mesma aprovada. A seguir, passando ao segundo
item da pauta, o Senhor Presidente concedeu a
pa1avra ao Conselheiro Vicente Sebastião de Oliveira
que apresentou parecer sobre o Processo- n~
1.604/86-CEGRAF, refé"rente à Piestação.de c0i1tas
do 39trimestre de 1986 do CEGRAF. O CcihSeJhelro,
em seu parecer, diz que. o Senhor AuditOf.dO CEM
GRAF examinou ós registras,- as deriionStrã.ÇõeS
cont.ábeis e os documentos que deram origem aos
elementos constantes da prestação de contas e emiM
tiu opinião favorável a sua aprovação. A auditoria
do Senado Federal, em cumprimento ao disposto
no art. 5ZMA dã ·Resolução- n.~ 5Br12~· cOm a nOVa
redação dada pela de n910gJ84, do senado Federal,
procedeu ao exame do processo de prestação de
contas em epígrafe e emitiu relatório cOménta-nd.O
as prindpais transações dõ CEtiRAF e Cío"FUNCE~
GRAFno período. Aconclusão do RelatóriO da AudiM
toria n9 23/86~ assim· CõiriO ó -certlticado de AUditoria n9 79/86, ambos concernentes à Prestação
de contas em pauta, sáo "favoráveis a sua aprovação". Logo após, a matéria foi colocada em discusM
são, e a seguir apreciada por tOdos os presentes,
foi colocada em votação, recebendo aprovação por
tmanirnidade de votos. A matéria será encaminhada
à Comissão Diretora. PassancJo..se· ao terCeiro item
da pauta, o Senhor Presidente, Senador Efleã.s ·Faria, concedeu a palavra ao Conselheiro Marcos VieiM
ra, que apresentou parecer SObre o. Proc_esso l1"
1242!86, Que dispõe sobfe a proposta diãqu!slçãÕ
de 2 (duas) máquinas dobradeiras, objeto da Torna-da de Preços n~" .S/86MCEGRAF, reaíizada em
1Q.-11-86, quando sagrouMse vencedOra a firma au.
TEMBERG -Máquinas e Materiais Gráficos Ltda.
Após conclusão do parecer; a matériã foi colocada
em discussão e, a seguir, em votaçãõ, foi hOmologado o resultado do julgamento da citada Tornada
de Preços- para o fim da adjudfca_çã_o. do fornecimento à firma ganhadora, de acordo com os ptoc~
dimentos utilizados no processo llcitatório e demais
informações constantes do proCesso. Passando-Se
ao quarto item da pauta, o S.enhorPreSidenteconceM
deu a palavra ao COnseiheko Vicente Sebastiao Oe

. Oliveira, que apresentou parecer sobre o Processo
11'-' I .670186-CEGRAF, referente à pi-oposta para realização da Tomada de Preços para venda, pelo CE·
GRAF, de papéis inservíveis, tipo aparas. Após a
conclusão do parecer; a matéria foi colocada em
dis<:us~ e, após as manifestações dos Senhores
Conselheiros, a inatéria foi aprovada com a recomendação,. no· entanto, à Administração do CE·
GRAF no sentido de proceder ao exame da modalidade de licitação legalmente adequada à alienação
das aparas, vez. que, com o advento do Decreto-lei
09" 2300/86, existem dúvidas sobre se é cabível a
realização deTomada de Preços; ou sê seria aplicá·
vel a mada1idade de Concorrência Simplificada, de
acordo com as normas anteriores. Logo após a
discussão da matéria, a.mesma foi aprovada por
unanimidade, com a recomendação do Conselho
de reexarne da questão acima levantada. A seguir,
ao COnSelheiro Vicente Sebastião de Oliveira, que
apresentou ao Conselho parecer sobre o Processo
rt' 1.833/86~CEGRAF, referente à proposta_de Orça~
mEmtõ irrlemo do FUNCEGRAF para o exercício
finanCeiro de 1987. O Conselheiro, em seu parecer,
diz que o Orç,amento !l}~emo- do FUNCEGRAF foi
preparadO pela DiretoriaAdministrativa do.CEGRAf
seguindo aSíhStri.ições da SeCretáriaMGeral de OrçaM
menta e Ftnanças da SEPJ.ANMPR, o DecretoM!ei
no 1.154, de31-12-79, õAtõiT' 10/80 da Comissão
. Diretora do Sehado Federal e as diretrizes fornecidas pela Dlret6ria Executiva do CEGRAF, tendo
sido estimado para o exercíCio ae f987 a receita
de Cz$ 1020Ó:OOO,OO (dez milhões, -duzentos mü
cruzadoS) e fi:Xâda a despesa em igual montante.
Após a com::IUsão do parecer, a matéria foi apredada pelos Senhores Conselheiros e, a seguir, colocada em votação, sendo aprovada portados, devendo a matéria sei" encaminhada à Comissão Diretora
do Senado Federal para exame e aprovação: Passari:dó-Se oo sexto item da pauta, o Senhor PresiM
dente, Senador Enéas Faria, passou a palavra ao
ConSelheií-o Marcos Vieira, que apresentou parecer
favorável à aprovação da proposta de "referendum"
da reorganiZaÇãO Q-eral provisóríãdo ·cEGRAF cOnsolidada pelo Ãto élo Diretor Executivo constante
do Processo ri' 1272/86 e objeto da E.MJD.E. n>
38;" -de 26-11MB§. Ern seu parecer o Conselheiro
diz, textualmente, que, "utilizandoMse da faculdade
do art. 157 do Regulamento Administrativo do CEGRAF, o Senhor Diret:Or Execlitivõ" promoveu a reorganiZação, emo·cat.áter proVisóriO,· em toda a eStruturo!.-operacional'""e administrativa do cerítrO Gráfico,
afraves de· 22 (Vinte e doiS) ·atõs .de organização
pãttiãl, conforme consta do volume II, do presente
processo; ecóhsó1idci:da pelo Ato n~ 441' de }7-9-86,
do Senhor Diretor Executivo".logo após a conclu~o do parecer, a matéria foi colocada em discussão. O Senhor Diretor Executivo, uti1izando-se da
palavra, esclareceu aos derrlais Conselheiros que
o proCedimento se revelou eficaz, pois sem essa
reforma provisória não teria sido possível obter a
melhoria dos níveis de produção já. conhecidos de
todos, concomitantes com a modernização da sua
estrutura administrativa. Esclareceu ainda o Senhor
DiretorEXetutivo Ciue essa consolidação de reforma
da estrutura administrativa do CEGRAF seJViu de
base ao trabalho da Comissão quefpreparou o ante-_
pi'ojeto de novo Regulamento Administrativo já distrlb~do. aos Senhores Conselheirás para apreciaçao;-Após ampla discussão da matéria, o Conselho.
de SupervisãO, por unanirn.Jdade, decidiu referendar
a reorganização 'provisória e geral do tEGRAF promovida pela Administração do CEGRAF, que terá
vigência até a aprovação, j)ela ComiSSão Diretora,
do novo Regulamento AdministratiVo do CEGRAF
dispondo sobre a nova estrutura implantada proviM
seriamente. P~~ndo ao. sétimo item da pauta, o
Senhor Pre,sjdente passou a palavra ao Conselheiro
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· apre! Leonardo aorhes de o-aJVi:lJJ 10 Le.1te Neto, que
sentou parecer sobre os Processos n9s 427/86,
I 1.406185 e 275/86;· todOs.do CEGRAF, referentes
! à acumulação de cargos. Em seu paracer o Canse: lhteiro diz que "a SOlução legal dos caoos é drástica:
~ a l.ei prevê a abertura automática de inquéritos adrniM
! niStrativos Individuais· para apurar a boa ou. má fé
dqs ocupantes dos cargos em acumulação, e apli·
: ca;çã:o das penalidades legais''. Concluindo o pare. cer, a matéria foi cOlocada em discussão, sendo
amplamente analisada pelos presentes. Após, o Se'nhor Presidente, Senador Enéas Faria, colocou a
matéria em votação, s.endo aprovada por todos os
,presentes. devendo a Administração "do Cento Grá~
I ficP tornar as Seguírites prOvidências, dé acordo
com termos do parecer. a) acolher o estudo feito
pela Assessoria Jurídica do CEGRAF, em seu parecer às fls. 71n3. que oplna Pela descaracterização
como de acumulação ilícita os casos enquadrados
. nas alíneas d, g, h, i, j, I, n e o, pennitindo a estes
,seMdores, desde que comprovada a compatibiliM
.dade de hÇ>rários, desde já, o acesso ao sistema
, de. promoçao recetrtem·ente a eles suspensos por
!medida cautelar da DiJ:etoria ExecUtiva, no aguardo
das decisões sobre este prqçesso; b) nos c~sos
'concretos de configurada acurilulação ilícita; Proc·e, der n_a forma da lei, com a abertu_ra de processos
! administrativos individuais para apurar a boa ou
má fé dos ocupantes dos cargos em acumulação;
i c); verificar a consistência da-s declarações negaM
: tivas. onde ainda podem ser identificados casos
· de acumulação; e, d) relativamente aos servidores
1 _que ãinda não apresentaram suas declarações à
: Administração deve esgotar os meios de notificâM
' loS". PasSando ao oitãvo item da Pauta. o Séi:fi6r
Presidente passa a palavra ao Diretor EXecutivo do
1
· CEGRAF, Dr._Josê Lucena Danta.s, que expôs ao
C'9..!!§elho, af!avés.da EM/DE,n? .41/86, fOnstante
do Processo n~ 692/85, -a situação dOs estagiáriosbolsistas que exercem suas ativi.dades neste órgão,
desde o ano de 1984, numa situação jurídica carenM
: te de regularização. Concluída a apresentação dO
Senhor Dfretor Executivo, o Senhor Presidente, Senador Enéas Fariã, submeteu a matéria à discussão,
sendo amplamente analisada pelos COnselheiros
e, a s.eguir, colocada em votação, foi aprovada por
unanimidade, ficando o Diretor Executivo. autori·
zãdo a adotar as providências _propostas em sua
e?CPOS_!Ção de moti~s. Pela relevância c!? ma_téria
e, em fase ~os pfl?COO!rnent(_)S aº-_otados,_a mesma
será submetida previamente pelo Senhor Presidente
à consideração· da egrégia Comissão Direfura:-A
seguir, o Senhor Presidente. C9!1Cede_no~mente
a paJavra ao Diretor Executivo, que ewõs ao "Cohselho a situação do Convênio ·com a eritidade Templo
do Amor Universal - TAU, celebrado em
30~11-1978, tendo por objet:NO"o estágio de menores para aprendizagem profissional no CEGRAF,
objeto de relato feito pela Auditoria e constante do
Proc.esso n? 1.583"/85. Informou o Diretor Executivo
que, inicialmente celebrado para oferecer estágio
a 70 (setenta:) menores, indicados pela Associação
do Menor Trabalhador do Guará, através de sucessivos atas regulamentadores baixados pelo Diretor
Bcecutivo e aprovados pelo próprio Conselho de
SupeJVistlo, o· referido Convênio- foi. reestruturado,
ficando o número de vagas reduzido para30 (trinta)
menores, que, no período de 19M9-85 à-19·9-87,
poderão ser substltuidos quando completarem 18
(dezoitq) anos, e, a partir dessa última d~ta, não
mais serão substltuidos, entrando o Convênio em
extinção· progressiva. h) fazer esse breve relaio, ressaltou o Diretor ExeCutivo-que, além deSse aSpecto
institucional, já devidamente regulamentado, o ConM
vênlo vem apresentando .um problema de certa gravidade, que diz respeito ao valor da bolsa fixada
para os menores. Otfgiilarir;unente, a bolsa fora fiXa·
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da em 1 (um) Valor Referência. porém, na época,
essa bolsa correspondia a um expediente de 4 (quaágio. Posterlonnente, com a alteração da jornada
de trabalho do CEGRAF para turnos de 6 (seis)
horas, aprovado pelo Conselho de Supervisão em
1983, os referidos menõres tiveram seu estágio ampliado para 6 (sefs) horas diárias, mantido, entretanto, o mesmo valor originário da bolsa. Diante

disso, vísando reparar essa situação, solicitou o Dire-tor Executivo ao Conselho de Supervisão autorização para rever o valor da bolsa concedida aos
menores, a partir de 1~ de janeiro de 1987, aumentando-a para 1,5 (wn vírgula cinco} Valor de Refe-

rência Esclareceu o Senhor Diretor Executivo que
esse acréscimo compensa o aumento da carga
de estágio havida e, por outro lado, correspondendo, atualmente, a aproximadamente meio salário
mínimo, está compatível com a politica que acaba
de ser anunciada pelo Governo Federal no sentido

de estimular a absorção, pelas empresas, de meno-res-aprendizes carentes, aos quais deverá ser concedida uma bolsa no valor de meio sa1ário mínimo.
Esclareceu também o Senhor Diretor ExecutiVo
que, recentemente, autorizou, com base em parecer
favorável do Setor de Segurança do Trabalho do
CEGRAF, a concesSão aos referidos menores
uniforme de trabalho e sapatos, a ftm de que possam exercer as atividades de estágio em condições
mais seguras de trabalho. Após ampla discussão
da matéria, o ConselhO a-utorizou a alteração do
valor da bolsa nos termos propostos pelo Diretor
Executivo. Nada mais havendo a tratar, agradecen~
do a presença de todos, o Senhor Presidente decla~
rou encerrados os trabalhos e, para constar, eu,
Maurício Silva, Secretário deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que, depofs de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e demais

de-

membros. Br.!Sília, I O de dezembro de 1986. Senador Enéas Faria, Presidente - LouriVal Zagonel dos Santos, Vice--Presldente - .Marcos
Vlelm, Membro- VIcente Sebutião de OHvelra,Membro.

Ata da 12& Reunião

Às dezessete horas do dia vinte e sete do mês
de janeiro do ano de mil novecentos e oitenta
e sete, na sala de reuniões do Conselho de Supervisão do CEGRAF, .sob a prestdência do EXcelentíssimo Senhor Senador Enéas Faria, PrimeiroSecretário do Senado Federal e Presidente deste
Conselho de Supervisão e, presentes os Cons~
lheiros Lourival Zagonel dos Santos, Marcos Vieira
e Vicente Sebastião de Oliveira, deixando de comparecer por se encóf!trar em -gozo -de férias o
Conselheiro Leonardo Gomes de Carvalho Leite
Neto, reuniu-se o Conselho ae SupervisãO do
Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata da 12.5.'- Reunião, deste Conselho
de Supervisão, distribuída anteriormente par.fl
apreciação dos senhores conselheiros e, após
manifestação favorável de todos os presentes foi
a: mesma aprovada. A seguir, passando-se ao segundo item da pauta, o Senhor Presidente con_ce~
deu a palavra ao Conselheiro Marcos Vieira que
apresentou parecer sobre o Processo n'
0496/86-CEGRAF, que dispõe sobre a Tomada
de Preços n9 O16/86, que têm como objeto a
aquisição de peUca para encadernação. Em seu
parecer, o Conselheiro diz que "após ter sido aprovado o Edital e autorizada a licitação por este
Conselho em 19-11 ~86. o Senhor Diretor Executivo atendendo à necessidade administrativa su~
perveniente autorizou a alteração do objeto da

referida Tomada de Preços, sujeito à ratificação
deste Colegtado para o fim de aquisição, também
de pelica nas cores vinho e azul, na quantidade
respectiva de 5bm 2 para cada cor. Por ter sido
oportuna a inidativa, vez que a licitação ainda
não tinha sido dada- à publicidade, propomos a
inteira ratificação da providência adotada pelo S_e·
nhor Diretor Executivo. "Logo após, a matéria
foi colocada em discussão, sendo amplamente
analisada pelos demais conselheiros e a seguir
colocada em votação recebeu aprovação de todos, sendo a To ma da de Preços homologada e
ratificada a alteração realizada pela Administração
do CEGRAF. Passando-se ao terceiro item da pauta, o Senboi_~esidente- Senador Enéas Faria
- passou a palavra ao Conselheiro Vicente Sebastião de Oliveira, que apresentou parecer sobre
o Processo n~ 1.255/86-CEGRAF, referente a proposta de homologação do resultado da Tomada
de Preços n9 014/86 para aquisição de papel celofane PT 35, com 40 cm e bobina com 50 cm.
Em seu parecer; o Conselheiro diz que foram
cumpridas todas as ronnalidades legais e que o
processo encontra-se em acordo com as normas
~jsciplinares vigentes. A seguir, o Senhor Presi·
dente cc1ocou a matéria em discussão, sendo
21 mesma analisada pelos presentes. Logo após
a matéria foi colocada em votaç-ão, sendo aprovada por unanimidade de votos. Passando·se ao
quarto item da pauta, a palavra foi concedida ao
Conselheiro Marcos Vieira que apresentou parecer sobre o Processo n? 0922/86-CEGRAF, referente a homologação do resultado da Tornada
de Preços para aquisição e instalação de I (um)
sistema de Provas e Seleção de Cores para a
Divisão Industrial do CEGRAF. Em Seu parecer,
o Conselheiro diz. ~ualmente, que "o presente
_- proCesSo :está devidamente in~ído e a realização da licitação em epígrafe foi de acordo com
a legislação vigente, tendo, somente, uma finna
apresentado proposta que, segundo· a Comissão
Pennanente de Udtação, atendeu às exigências
contidas no Edital de fls. 46 a 55." Logo após
a matéria foi colocada em discussão s_endo amplamente apreciada pelos senhores Conselheiros.
e ao final da discussão foi colocada em votação,
recebendo aprovação por unanimidade de_ votos.
A seguir, o Senhor Dlretor Executivo usando da
palavra, _comunicou que ·recebeu do Presidente
da Associação d0;5 Se!Yidores do Senado Fecteral
-ASSEFE, oficio datado de 26 do corrente mês
e dirigido ao Excelentíssimo Senhor Presidente
do Çonselho_ de Supervisão, solicitando que fosse
cedida à referid.:J .Assoct_ação as instalações da
cozinha do CEGRAF, ora desativadas, para que
a ASSEFE pudesse explorar o restaurante do Senado Federal, localizado no 149 andar do Anexo
r, para fornecimento de refeições aos fundonários
do Senado Federal, CEGRAF e PRODASEN, O
Senhor Diretor _Qtecutivo esclareceu que de fato
o CEGRAF dispõe hoje de instalações de cozinha
industrial parcialmente não utilizadas, remanescentes da desativação do antigo restaurante que
funcionou no CEGRAF até 1983. Adiantou que,
em princípio, a solicitação da ASSEFE poderia
ser acolhida para ser examinada pormenorizadamente sob os aspectos juódicos e técnicos visando a sua viabilização, pois a reutilizaç!o daquelas
instalações para produção de refeições poderá
melhor atender ao próprio CEGRAF, que se vê
na contingência de contratar refeições do tipo
..quentinha" no mercado para atender às necessisubmetidos ao regime de prorrogações ou convocações de jornada de traPalho. Por outro lado,
informa o Senhor Diretor Executivo que já conStitui prática generalizada nos Órgãos da Administração pública de Brasília que possuem restau-
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rantes a sua entrega àsAs_sociações de Servidores
para a sua exploração. A própria Câmara dos Deputados, segundo foi informado, adotou há algum
tempo atrás esse procedimento. Diante da exposição do Senhor Diretor Executivo, o Senhor Presidente submeteu a matéria a apreciação dos Senhores Conselheiros, O Senhor Diretor Geral e
Vice-Presidente do Consel_ho de Supervisão esclareceu, na oportunidade, que Já está sendo examinada pela Administração do Senado Federal e
deverá ser submetida à apreciação do Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário a cessão àASSEFE do restaurante do 149 andar do Anexo I,
que está sendo reformado para ser explorado por
essa entidade e que a utilização das instalações
de cozinha do CEGRAF pela ASSEFE constitui
o meio indispensável para viabilizar a exploração
do dtado restaurante, pois as refeições não poderão ser produzidas naquele local, fazendo-se necessárias a utilização de instalações próximas. Da
mesma forma, o PRODASEN está com- problemas em realação à exploração de sua lanchonete
que necessita ser abastecida com refeições pro·
duzidas fora do local, o que poderia ser resolvido
também com a utilização pela ASSEFE das instalações disponíveis no CEGRAF. O Senhor_ Presidente _comunicou que diante da: manifestação favorável e unânime do colegiado flcava o Senhor
Diretor Exec:utivo do CEGRAF autorizado a a dotar
as medidas necessárias para viabilizar a solicitação apresentada pelo Presidente daASSEFE. preparando a proposta eSpecífica de contrato ou-con·
vênio da cessão daquelas instalações. A seguir,
o Cons~heiro Marcos Vieira, solicitando a palavra,
transmitiu ao SenhoiPresidente, Senador Enéas
Faria, em nome dos demais conselheiros, o reconhecimento pelo seu inestimável apoio dado aos
traba1hos do Conselho, num estilo de direção que
marcou essa gestão e foi, certamente, responsável
pelos elevados resultados obtidos. A seguir, o Senhor Diretor Executivo solicitou a palavra:, desta
vez para, em nome da Direção do CEGRAF e
do seu próprio, para agradecer ao Excelentíssimo
Senhor Primeiro-Secretário e Presjdente do Conselho de Supe~o. ao Senhor Diretor·Geral e
Vice-Presidente do Conselho de Supervisão, e aos
Senhores Conselheiros pela inestinlávei colaboração prestada à sua gestão a frente do Centro
Gráfico nestes dois últimos anos, auxiliando-o,
dirimindo d_úvi_das e traçando orientação nos pareceres e decisões deste Egrégio COnselho, de forma que a Administração pudesse cumprir, a contento, a missão que recebeu da alta administra~ão
do Seriado _f'edecal. Ao Pr~idente e ao Vice-Presidente do Conselho, o Senhor Diretor Executivo
do CEGRAF de modo particular agradeceu a confiança e o constante apoio com que foi agraciado
para administrar o Centro Gráfico do Senado Fe-.
dera! nest~ último_ bJênio, no cumprimento da
missão recebida. O Senhor Presidente agradeceu
as manifestações recebidas e, a segulr sUspendeu
a reunião por trinta minutos para que a Secretaria
do Conselho pudesse lavrar a ata respectiva. Logo
após, re_abertá a reunião,_ o Senhor Presidente,
Senador -Ené~ Faria, colocou ·em discussão a
presente Ata, que após a sua leitura foi aprovada
por unanimidade, devendo ser encaminhada para
publicação, após assinatura de todos os presen·
tes._ Nada mais havendo a tratar, agradecendo
a presença de todos, o Senhor Presidente deda~
rou encerrados os trabalhos e para constar, eu.
Maurido Silva, Secretário deste Conselho de Su~
pervisão, lavrei a presente Ata. Brasília, 27 de janei-

rode 1987. - Enéas Faria, Presidente- Lourival Zagone1 dos Santos, Vice-Presidente Marcos VIeira, Membro -

de OUvelra, Membro.

VIcente Sebastião
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1.1-ABERTCJRA

12-EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagens do Senhor
dente da RepúbUca

Presl~

Restituindo autógrafos.-de Projetas de Lei san·
clonados:

- N'S I • 28/87 (n•s 779, 780, 783, 784,
786, 795, • 799, 800, 808, 815, 817 • 827
e830, de 1988; !, 2 e3, de 1987, no origem),
De agradecimento de comunicações:
-N•s 29 a 32, 46 a 48 de 1987 (n•s 847
a 849, de !986; 27, 44, 45 e 47, de 1987,
na origem).

Submetendo à deliberaç6o do Senado a es·
colha de nomes Indicados para funções cujo
provimento depende de SUlJ prévíaaqufescénda:

- N9s 33 a 43 e 45, de 1987 (n9s 828 e
829, de 1986; 20 a 24, 26, 37, 35, 40 e 42,
de 1987, na origem).
-N'5 44 e 49/87 (n's 860/86 e 51187. na

origem) submetendo à deliberaçS.odoSenado
os seguintes projetos de lei:
-Projeto de Lei do Senado n.,. 1/87-DF,
que altera a legislação do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Urbana do Distrito Fe-

deral, constante do Decreto-lei n"' 82, de 26
de dezembro de 1966, e da outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 2/87-DF',
que dá nova redação a dispositivo da Lei n9
7.435, de 19 de dezembro de 1985.

1.2.2- Oficio do Senhor Primeiro-Se·
cretário da Câmara dos Deputados
-N•s 478,480, 481 e 482, de 1986: 484
a 488, de 1987, Comunicando aprovação e
sanção de matérias que menciona.

1.2.3 - Lelbml de projeto
-Projeto de Resolução n9 1187, de autoria
da Corillssão Diretora, que acrescenta dispo- sitivos ao Regulamento Adminl$rativo do Se-nado federal

1.2.4- Comunicação da Preskl~ncla
-Prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução n9 1/87, lido anter1ormente.

1.2.5 - Ollclo
- N9 4/87, do Grupo Brasileiro da União
lnterparJamentar, comunicando a sua nova
Comissão Diretora para o biênio 1987-1988.
1.2.6- Comunicações
-Da bancada do PMDB, comunicando a
indicação do Sr. Senador Fernando Henrique
Cardoso para seu üder nesta Casa.
-Do_Sr. Senador Antonlo Farias, comunicando qUe -exercerá a Liderança do Partido
Muncipa1ista Brasileiro, no Senado Federal.
-=..Da bancada do Partido Democrático Trabalhista, referente a escolha do Sr. Senador
Maurício Corrêa,. como Uder do Partido.
-Do Sr. Senador Jamil Haddad, comuni<::ando que exercerá a Liderança do Partido
Soda1ista Brasileiro-PSB, no Senado Federal.
-Da üderança do PMDB, referente a indicaÇão âe Srs. Senadores que mendona para
a composição do Colégio de Vice-Uderes do
Partido no Senado Federal.
-Do Sr. Senador Marcondes Gadelha, que
se ausentará do País.
1.2.7- Comunicações da Presid~cla
-Recebimento de comunicações de Srs.
Senadores que se ausentaram do Pafs durante
o recesso.
- Refe~~nte ao arquivamento de proposições qu-e menciona, da legislatura anterior.

1.2.8- DlsClllliOs do Expediente
SEi'IADOR MARCELO MIRANDA - Cosobre a vida politica brasileira re·
cei1te, no momento em que S. Ex_• apresenta
suas despedidas à Casa em virtude de assumir
o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
em 15 de março próximo. ContrJbuições de
S. Ex~ ã Assembléia Nacional Constituinte.
m~ntários

SE!YADOR HilGO NAPOLEÃO -.Defesa
do fundionamento das duas Casas do Congreso Nacional no período dos trabalhos da
Constituinte.
SE/YADOR IRAM S4WVA- Reparo à poKtica desenvolvida pelo Ministro Josê Hugo
Castelo Branco, da Indústria e do Comércio,
no tocante ao investimento de empresas muJtinacionais no Pais. Necessidade da adoção
de medidas reformistas no campo agrário, urbano, tributáMo e congelamento da dívida extema brasileira.
se:t'/ADOR LCXJRIVAL BAP77STA -Relato
da_ recente viagem do Presidente José Sarney

ao Estado de Sergipe.
SE!YADOR FTAMAR FRA!iCO- Encaminhando à Mesa, requerimentos solicitando informações ao Poder Executivo, relativas à política nuclear brasileira e ao programa da distribuição de leite às mães e crianças carentes.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 16/84
(n? 58/84, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção nç 87 relativa
à liberdade sindical e à proteção do direito
sindical, adotado em São Francfsco em 1948,
por ocasião da 3 I~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho. Aprovado o prosseguimento da tramitação da matéria
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PÓRTO
Diretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

ASSINATURAS

Semestral .............................................._..._, Cz$ 264,00
Despesa c/ postagem .................................... Cz$ 66,00
(Via Terrestre)

I?iretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

330,00

TOTAL
Exemplar Avulso ......................................... Cz$

2,00

Tiragem: 2.200 exemplares.

4-ATOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO

1.3.1 -Discurso apósa Ordem do Dia
SEIYIIDOR JIIM/L HADDAD - Apuração do montante real da dívida brasileira.

-N•s 1 a 3, de 1987.
5 - PORTARIAS DO PRIMEIROSECRETÁRIO

1.3.2- Comunicação da Presldênda
-Convocação de seslJáO extraordinária a
realizar-se amanhã, às 1O horas, com Ordem
do Dia que designa.

-N•s 1 e 2, de 1987.
6 -ATOS

·oo DIRETOR-GERAL

-Nçs 1 e2, de 1987.

1.4- ENCERRAMENTO

7 - PORTARIAS DO DIRETORGERAL

2-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

-N•s 1 a 12, de 1987.

-N•s 1 a 5, de 1987.

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
-N° 114, de 1986 (i"epUblicação) e no 124,

de 1986.
-N•s 1 a 73, de 1987.

8-ATAS.DE COMISSÃO
9 - CONSELHO DE SCPERVISÃO
DO PRODASEI'I

-Atas de reuniões.

1 O - INSTITCITO DE PREVIDêNCIA
DOS CONGRESSISTAS
-Resoluções n\'s 9, de 1986 e 1, de 1987.
-Atas de reuniões do Conselho Delibe·
rativo.
- Baiancetes Patrimoniais e Demonstrati·
vos das Receitas e das Despesas referentes
aos meses de setembro, outubro, novembro
e dezembro de 1986.

11 -.ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMEI'ITAR DE TQRJSMO
-Ata de reunião plenária.
-Convocação de reunião extraordinária da
Comissão Executiva.

12- GRUPO BRASILEIRO DA
ClriiÃO lrllERPALAMEI'ITAR
-Edital de convocação da Comissão DeU·
berativa.

-Ata de reunião plenária.

Ata da 1 ~ Sessão, em 9 de março de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Odacir Soares.
ÀS I 8 HORAS E 30 M/N([TOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SEJYADORES:
Mário Maia - Aluísio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Perez - Carlos de Carli - Fábio
Lucena - Odacir Soares - Ronaldo Aragão Olavo Pires - Hélio GueiroS - Almir Gabriel Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexandre
Costa - Edison lobão ..;_João Lobo- Chagas
Rodrigues - Hugo Napoleão - Virgílio Távora
- Carlos Alberto - José Agripino - Lavosier
Maia - Humberto Lucena - Raimundo Ura Nivaldo Machado -Antonio Farias- Mansueto
de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo Surua·
gy - Lourtval Baptista - Jutahy Magalhães Ruy Bacelar - José [gnácio Ferreira - Gerson
Camata - João Calmon - Jarnil Haddad Itamar FranCo -Alfredo CampoS.....:... Rõ-nan Tito

-SeVerO Gomes.....:.... Fernando Henrique Cardoso
-Mário Covas -Mauro Borges -lram Saraiva
- lrapuã Costa Junior - Pompeu de Souza Maurício Correa - Meira Filho - Louremberg
Nunes Rocha - Marcelo Miranda - Rachid Sal·
danha Derzi --Wilson Martins- Affonso Camar·
go -José Richa- Ivan Bonato- Nelson Wede-kin- Carlos Chiarelli -José Paulo Bisoi-José

Fogaça

a· SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A lista de presença acusa o comparecimento de
59 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·
balhos.
o- Sr. 1o.secretârio irá proceder à leitura do
E:qYediente.
·

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DAREPÚBUCA
Restituindo autógrafos de projetas de lei
sancionados:
No 1/87 (n~779/86, na origem), de 11 de dezem·
bro de 1986, referente ao Projeto de Lei da Câma·
ra no 130, de 1986 (n"' 6,697/85, na origem), que
"dispõe sobre o ensino no Ministério da Aero·
náutica".
(Projeto que se transformou na Lei no 7.549,

de 11 de dezembro de 1986)
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N9 I 1187 (n~ 800/86, na origem), de 22 de de~
zembro de 1986, referente ao Projeto de Lei da
Câmaran9163, de 1986 (n~ 8213/86, na orige_m),
que "cqncedàpensao eSpedaJa N!se Mãgalhães
"autorit:a o Poder Executivo a abrir ao Ministério
da Silveira". (Projeto que se transformou na Lei
da Aeronáutica o crédito espectai, até o limite
n' 7 .561, de 19 de dezembro de 1986.)
de Cz$ 1.050.000,00 (um milhão e cinqüenta mil
No 12187 (n' 808/86, na origem), de 22 de decruzados), para o fim que especifica".
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.550, · zembro de 1986, referente ao Projeto de Lei da
Câmara n9 46, de 1986 (n9 6.835/86, na origem),
de li de dezembro de 1986)
que "dispõe sobre a transformação de encargos
N? 3/87 (n9 783/86, na origein), de 15 de_dezemde representaç_ão de gabinete na Secretaria do
bro de 1986, referente ao Projeto de Lei da CâmaTribunal Federal de Recursos e dá outras provira n~ 140, de 1986 (n~' 7.633/86, na· origem), qüedências". CP!ojeto que se transformou na Lei n9
"dispõe sobre o valor da remuneração dos Juízes
7.569, de 22 de dezembro de 1966.)
.
do Tribunal Marítimo".
N• 13181 (n• 815/86; na origem), de 22 de de(Projeto que se transformou na Lei n 9 7.552,
zembro-de 1986, i-eferente ao Projeto de Lei da
de 15 de dezembro de 1986)
Câmara n~ 134, de 1986 (n? 8.062/86, na Origem),
que "autonza o Poder Executivo a abrir ao Minis~
N~> 4/87 (n9 784/86, na origem), de 15 de dez_~m
tério da Ciência e Tecnologia, em ~or do Instituto
bro de 1986, referente ao Projeto de Lei da Câmade Pesquisas Espaciais, o crédito especial de Cz$
ra n• !39, de 1986 (n' 8.391/86, na origem), que
9307.000,00 (nove milhões, trezentos e sete mil
"introduz alterações na Lei n~ 5.701, de 9 de secruzados), para o fim que especifica". (Projeto
tembro de 1971, que díspõe sobre o magistério
que se transformou na Lei n? 7 .568, de 22 de
do Exército".
dezembro de 1986.)
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.553,
N9 14/87 (n9 817/86, rlã origem), de 24 de dede 15 de dezembro de 1986)
zembro de 1986, referente ao Projeto de Lei_ da
Câmara n9160, de 1986 (no 8A 16/86, na_ origem),
N• 5/87 (n•786/86,naorigemj,ile !6 dé dezemque "estende os benefíciOs previstos no inciso
bro de 1986, referente ao Projeto de Lei da Câma~
Il do art. 50 da Lei n9 6.880, de 9 de dezembro
ra n• 145, de 1986 (n' 7.963/86; na origem), que
de 1980, aos militares que menciona". (Projeto
"dispõe sobre os incentivos da produção de aço,
que se transformou na Lei n? 7.570, de 23 de
nas condições que estabelece".
dezembro de 1986.)
(Projeto que se transformou-na Lei n~" 7.554,
N9l5/87 (no 818/86, na origem), de 24 ·de dede 16 de dezembro de 1986)
~mbro de 1986, referente ao Pi-oj$ de Lei da
N• 6/87 (n' 795/86, na origem), de 22 de dezemCâmara n'J 37, de 1986 (n' 7 222/86, na origem),
que "estende aos.equipamentos importados para
bro de 1986, referente ao Projeto de Lei da C~ma
ra n• 18, de 1986 (n' 7.184/86, na origem), que
uso do Ministério do Exército a isenção de pagamento· de armazenagem prevista no art. 12 do
"cria cargos de Secretário de_ Turma e de Díretor
de Serviço na Secretaria do Tribunal Regional do
Decreto-l_ei n 9 8.4,39.__de 24 d.e_dezembro de 1945".
Trabalho da 4• Região".
(Projeto que s_e transformou na Lei n 9 7.571, de
(Projeto que se transformou na Lei n~" 7.556,
23 de dezembro de 1966.)
de 19 de dezembro de 1986)
N•l6/87 (n•819/86, na origem), de 24 de dezembro de 1986, referente ao Projeto de Lei da
N• 7/87 (n' 796/86, na origem)~ ele 22-de d.ZemCâmaran• 132,de 1986 (ri• 8.061/86, na origem),
bro de 1986, referente ao PrÕjeto_ de LeJ da Çãrt:la~
que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao MiriisRl n~ 123, de 1986 (Tf' 7.132/86, na origem), que
tério da Educação o crédito especial àté o limite
..dispõe sobre a criação, transformação e transpode Cz$ 7.374.020,00 (sete milhões, trezentos e
sição de cargos nos Quadros Permanentes das
setenta e quatro mil e vinte cruzados), para o
Secretarias do Superior Tribunal Militar e das Aufim que especifica". (Projeto que se transfon:nou
ditorias da Justiça Militar e dá outras providênna Lei n~ 7.572, de 23 de dezembro de 1986.)
cias".
9
N• 17/87 (n' 820/86, na origem), de 24 de de·
(Projeto que se transformou ria Lei n 7 .557,
Zellibfõ de 1986, refe.rerite_ao Projeto de Lei qa
de 19 de dezembro de 1986)
Câmara n9]50, de 1986 (n9 7.63"3/86, na origem),~
N• 8/87 (n' 797/86, na odgemT. de 22 de dezemque "dispõe sobre o Ensino Profissional Marítibro de 1986, referente ao Projeto de Lei da Câmamo". (Projeto.que se transformou na Lei n9 7 573,
ra n• 125, de 1986 (n' 7.246/86,na origem), que
de 23 de dezembro de 1986.)
"concede Pensão Especial a Maria Odila do AmaN• 18/87 (n' 821/86, naorigem), de 24 de de-.
ral Trindade e dá outras providências".
zembro de 1986, refererite ao-Projeto de Lei da
(Projeto que se transformou na Lei ~ 7 .558.
Câmara n• 135, de 1986 (ri• 5.538185. na origem),
de 19 de dezembro de 1986)
que "teorganiz_a os Quadros de Oficiais Auxiliares
da Marinha". (Projeto que se transformou na Lei
N•9/87 (n' 798/86, na origem), de22 de deZemn• 7.574. de 23 de dezembro de 1986.)
.
bro de 1986, referente ao Projeto de Lei da Câinara n9 138, de 1986 (n~ 7.506/86, na origem), ciue
ri' ÜÍÍ87 (n' S22/a6, na origem), de 24 de de"concede pensão especial a aeonice dos Santos
zembro de 198ij, referente ao Projeto de Lei do
Azevedo e dá outras providências". (Proj~to _que
Sen_éldo n9 243, de 1986 - DF, que ''acrescenta
9
se transformou na Lei n 7.559, de ]9 de dez_e_mparágrafo 6 = e 7 = ao artigo 3 = do Decreto-lei
bro de !986.)
n 9 2.25_5. de 4 de março de 1985". (Projeto que
N• 10/87 (rr> 799/86, na origem), de 22 de dese triglSformou na Lei _n9 7.575, de 23 de dezembro de I 986.)
zembro de 1986, referente ao -Projeto de Lei da
Câmara n9157, de 1986 (n~ 8.035/86, na origem),
N~ 20/87 (n~ 823/86, na origem), de 24 de de~
que "'cria o Fundo de Prevenção, Recuperação
zembro de 1986, referente ao Projeto de Lei da
e de Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre Câmara n9 151, de 1986 (fi\' 8392/86, ria origem),
os bens apreendidos e adquiridos com produtos
que "altera dispositivos da Lei n? 6.265, de 19
de tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas,
de novembro de 1975, que dispõe sobre o_Ensino
e dá outras providências". (Projeto que se transforno_ Exe[dtó''. -(Projeto que se transformou na Lei
mou na Lei n~> 7.560, de 19 de dezembro de 1986.)
n~" 7.576, de 23 de dezembro de 1986.)
No 2187 (n' 780/86, na origem), de li de dezembro de 1986, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'~ 1:36, de 1986 (n9 8.060/86, na ori9"em), que
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N• 21/87 (n• 824/86, na origem), de 24 d" dezembro de 1986,referente ao Projeto de Lei da
Câmara n9 159, cie 1986 {n9 8.38.5/86; na origem};
que "dispõe sC"bre a liquidação de débitos previdenciários de entidades filantrópicas de fins nãolucrativos". (Projeto que se_ transformou na Lei
n' 7.577, de 23 de dezembro de 1986.)
N9 22/87 (n~ 82;5/86, na origem)~ de 44 de dezembro de 198ô, referente ao PrOjeto d_e Lei da
Câmara n9158, de 1986 (n? 8.383/86, na origem),
que "dispõe sobre a liquidação de débitos previdenciários de órgãos e entidades da Administração PúbliCa federal, estadual e municipal e suas
respectiyas fundações". (Proj~to que se transformou na Lei n 9 7.578, de23 de dezembro de 1986.)
N9 23/87 (n? 826/86, na origem), de 24 de dezembro de 1986, referente ao Projeto de Lei da
Càmaran9 141, de 1986 (n~8.381/86~ na origem),
que "autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça 1
Federal de Primei~ Instância o crédito especial
de Cz$
(três rrillhões e oltocentos
mil cruzados), para o. fim que especifica". (Projeto
que se transfoirri6u na Lei n9 7 .579, de 23 de
dezembro de 1986.)
N9 24/87 (n~ 827/86, na origem)"; de 23~ de dezembro de 1986, referente_ ao Projeto de Lei da
· Câmaran•164,de 1986(n•ll.4!5/86,naorigem),
que ''dá nova redação ao art. I IOda Lei n~"6,880,
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre
o Estatuto dos Militares". (Projeto que se transformounaLein~7.580, de23 de dezembro de 1986,).
_N• 2S/87 (n• 830/86, na origem), de 24 de dezembro de 1986, referente ao proj~to de Lei da
Câri1ara n9 10, de 1986 (n~ 3.304177, na origem),
que "altera o Plano Nacional de V~ação, aprovado
pela Lei n• 5.917, de lO de dsetembro de 1973,
modificando o traçado da BR-080". (Pr6jeto.que
se transformou na Lei fi'! 7 .581. de 24 de dezembro _de 1986.)
['19_26/87 (n9 l/87, na origem), de 6 de janeiro
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da
Câmara n~ 157, de 1985 (oç 1,888/83, -na origem),
que "dá denominaçáo ao aeroporto intel"r}adonal
de Campinas".
(Pr~eto que se transformou em Lei no 7 .585, de
6 de janeiro de 1987.)
['19 27/87 (n? 2/87, na origem), de 6 de janeiro
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da
Câmara n• !28, de 1986 (ri• 1-388/86, na o)igem),
que "cria_ cargos em c-omissão e de pr~ento
efetivo no Quadro Permanente da Secretana do
Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região
e dá outras providências".
(Projeto que se transformou na Lei n 9 7 .582, de
6 de janeiro de 1987 .)
_
N• 28/87 (n' 3/87, na origem), de 6 de janeiro
do corrente ano. referente ao Projeto de Lei da
C"amara nç 148, de 1986 (n? 8.003/86, na orig~m),
que "dispõe sobre a reestruturação dC:S serviços
da Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras providências".
• __
(ProjetO que se transformou ero Lei n 9 7.583, de
6 de janeiro de 1987.)

3.aoo:ooo.ocr

De agradecimento de comunicações:
N9 29/87 (n9 _847/86, na origem}, de 30 de de-zembro de 1986, referente à aprOvação das maté~
rias constantes das Mensagens da Presidência da
República n's 312,438, 511. 528~ 529,530,549,
553, 632,633, 634; 637. 640, 647, 650, 664,
671, 672-. 673, 674, 678, 679, 68!, 682, 693,
710, 716, 722 e'72õ,-ae 1986; 43, 83 e 399,
de !984.
N• 30/87 (n' 84$/86, na origem), de 30 de
zembro de 1986, referente à aprovação das maté~as constantes ~ Mens~gens da Presidência da
República n'S 155 e375, de 1985; 243,265,396,

cte-
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536, 551. 555, 576, 581, 588, 594, 603, 604,
605, 607, 608, 628.--629, 631, 644, 690, 692,
694, 695, 707, 708, 719, 720, 735. 738, 739,
740,748,751,753,754,755, 759, 767, de 1986.
N• 31/87 (n' 849/86, na origem), de 30 de dezembro de 1986, referente à aprovação das maté-

rias constantes das Mensagens da Presidência da
República n's 14,15,16, 66 e 661, de 1985.
N• 32/87 (n' 27/87, na origem), de 10 de fevereiro do corrente ano, referente à aprovação das
matérias constantes das Mensagens da Pres!dênda da República n9s 574, 702, 732, 717, 737,
769, 747, 752, 700, 749, 706, 773, 431, 774,
249, 681, 541, 550, 686, 743, 775, 503, 745,
703, 721, 691, 379, de 1986; 296; 378 e 45, de
1985.

N9 46/87 (n9 44/87, na origem), de 27 do corrente, referente à promulgação de Resoluções que
autorizam governos estaduais a realizarem em-

préstimos externos.

N9 47/87 (N9 45/87, na origem), de 27 do corrente, referente à promulgação do Decreto Legislativo n"'18, de 1986.
N9 48/87 (n~ 47/87, na origem), de 27 do corrente, referente à promulgação da Lei rt> 7.586, de
6 de janeiro de 1987.
-

MENSAGENS
Do Senhor' Presidente da RepQbUca, sub~
metendo à deUberçaão do Senado a escolha

de nomes Indicados para funções e cargos
cujo provimento depende de sua prévia
aqulesc~nda:

MENSAGEM N• 33, DE 1987
(N' 828186, na origem)
Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal;
De. conformidade com o artigo 42 (item III)
da Coflstituição, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelência$ a escolh~que
desejo fazer, do Senhor Jayme Villa-Lobos, Minis-

tro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Gabonesa, nos tennos dos artigos 56 e 58 do Regulmaneto de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n9 93.325, de
1~' de outubro de 1986.
2. Os méritos do Ministro Jayme Vtlla-Lobos,

que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações ~eriores.
Brasllia, 24 de dezembro de 1986. - José
Samey
CURRICULUM VITAE
Miriistro Jayme Villa-Lobos.

Rio de Janeiro/RJ 5 de fevereiro de 1934.
Filho de ManoeJ Villa-Lobos e Francisca Perolina Araújo V~Ia-Lobos.
Bacharel e Licenciado em Letras Anglo Gerinânicas, FNFIUB.
Curso de Extensão em Literatura Americana,

UBIRJ.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,
IRBr.
Bacharel em Cfências Juódicas e Sociais. FD/

RJ.
Curso de Academia de Direito Internacional da
Haia.
Curso de Teoria Musical da Escola Nacional
de Música da UB.
Curso do Centro de InstruÇão- Oe--Oficiais da
Reserva da Marinha do Brasil (CIORM).
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PiOfeSsor Assistente do Departameri:to dé'.Português, UniverSidade do nlinois.
~_egundo-Tenente da Reserva da Marinha do

ta o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.

Cônsul de Terceira Oasse, 7 de junho de 1961.
Segundo-Secretário, antiguidade, 28 de_ julho
de 1965.
Prlfnelro-Secretárlo, merecimento, 31 de março de 1972.
ConselheirO, mereCimento, 27 de junho de
1977.
Ministro de Segunda Casse, meredmento, 23
de janeiro de 1960.
Assistente do Chefe da_ Divisão do Pessoal,
1962.
Chefe da bivisào de TUrismo, 1971n2.
Gi115inete dó Secretário -Geral Adjunto para Organismos RegionaiS Americanos, 1972n3.
Assistente do Chefe da Divisão do Oriente Pr6ximo,1973.
.
Assistente do Chefe da Divisão de Oência e
T:e<::nologia, Departamento Cultural, 1974.
Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1979/82.
Chefe, substituto, do Departamento de CooperaçãO Cultural, Oentífica e Tecnológica, 1980/82.
Bruxelas, CEE, Terceiro-Secretário, 1963/65.
Bruxelas, CEE, Segundo-Secretário, 1964/65.
Bruxelas, CEE Encarregado de Negócios, 1964e 1965.
Belgrado, SegundQ.oSecretário, 1966/68.
Sófia, Encarregado de Negócios, 1966.
Belgrado, Encarregado de Negócios, 1966 e
1967.
Montevidéu. SegundQ.oSecret.ário, 1968n1.
Ubreville, Encarregado de Negócios, 1976.
Paris, UNESCO, Primeiro-Secretário, 1975n7.
Paris, Conselheiro, 1977n9.
Marselha, Cônsul-Geral, 1983/86.
VU Congresso da Associação Internacional de
Aeroportos Crvis, Dubrovnik, 1967 (representan·
te)
XI Congresso Interamericano de Turismo, Buenos Aires, 1971 (delegado).
VII Reunião da CEBAC, Brasília, 1971 (delegado).
Pré--Negociações da ALALC. previstas pela Resolução n~ 249 do IX período de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes Contratantes do
Tratado de Montevidéu, Montevidéu, 1972 (delegado).
O MinistroJayme Yllla-Lobos se encontra nesta
data no exercício de suas funções de Cônsul-Geral
do Brasil em Marselha, República Francesa.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
em
de
de 1986. ~ Paulo Monteiro
Uma Chefe do Departamento do Pessoal.
À Comissão de Relações Exteriores

Samey.

Bfa:oil.
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CURRICULUM VITAE
Embaixador Carlos AlbertO-Leite Barbosa.
Uberaba/MG, 24 de novembro de 1935.
Filho de Satumino Leite Barbosa e Justina QQ.o
riles Barbosa.
Bacharel em Oêndas Jurídicas e Soci8is, FND/

UB. .

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,

lRBr.

-

CurSos de Extensão Univeisítária em Direito DiPlomático e Consular, Oniversidade do Brasil.
Professor de Prática Diplomática D, IRBr, 1975.
A disposição do Ministério da Indústria e do
Comércio, Secretaria de Tecnologia Industrial,
1979/80.
Cônsul de Terceira Classe, 31 de dezembro
de 1980.
- ·
Segundo-secretário, -merecimento, 30 de dezembro de 1963.
Primeiro-Secretário, merecimento, 29 de novembro de 1968.
Conselheiro, merecimento, 1~" de janeiro de
1973.
Ministro de Segunda aasse, mereciffiento, 12
de junho de 1978.
Ministro de Primeira Casse, merecimento, 16
de junho de 1982.
Secretário do Ministro de Estado, 1967169.
Assistente do Chefe do Departamento de Orga·
nismos Internacionais, 1974.
Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual,
Departamento Cultural, 1974n9.
Agregado, 1979/81.
Secretário de Assuntos LegisJativos do Gabinete do Ministro de Estado, 1981184.
IBC. Presidente, 1985/86..
Los Angeles, Vice-Cônsul, 1962/63.
Los Angeles, Chefe do SEPRO, 1962/65.
Los Angeles, Cônsul Adjunto, 1963/65.
Buenos Aires. Segundo-Secretário, Chefe do
SEPRO, 1965/67.
Madrid, Primeiro-Secretário, 1970n2.
Madrid, Conselheiro, 1973.
Madrid, Encarregado de Negódos, 19?3.
XY CongfesSo da ániã6lriiemadonal do$ Organismos Oficiais de Turismo, Buenos Aires, 1960
(assessor).
Conselho de Fiscalização de Expedições Artísticas e Científicas do Ministério da AgriCultura,
1960/61 (representante do MRE).
A disposição do Gabinete Qvi] da Presidência
da República, 1961 (Oficial de Gabinete do Presidente).
A disposiçãq do Governo de Minas Gerais,
1962.
c•
••••• •
·.
Feiras de Frankfurt sobre o Meno e Munique,
1962 (obse!Vador).
Celltro de EstudoS-Brasileiros, Buenos Aires,
1966_(encarregado interino).
Reunião dos Chefes de Estados Americanos,
Punta dei Este, 1967. (assessor).
ll COilfeiêncía da ONU para o Comércio e Desenvolvimento, NOva Delhi, 1968 (assessor).
I Reunião da Comissão Mista Brasil..Japão, T6qufo, 1968 (assessor).
__
II Confefência dos Países da Bacia do Prata,
Santa-Cruz de I• Sierra, 1968 (assessor).
Comitiva do Ministro de Estado, visitas ao UrUguai, Paquistão, Índia, Japão, Bélgica e Alemanha,
196&
~

ExceleiltfSsimos Senhores Membros do Senado Federal:
De- conformidade com o Artigo 42 (item lll)
da Constituição, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Carlos Alberto Leite Barbosa, Embaixador do Brasil junto à República Italiana, para, cumulativamente, exercer a função
de_ Embaixador do Brasil junto à República Popular da Albânia, nos termos do Artigo 56, § 1\
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior,
baixado pelo Decreto IX" 93.325, de 11 de outubro
de 1986.
··
2. Os méritos do Embaixador Carlos Alberto
Leite_ Barbosa, que me in~_uziram a esçc?LI}ê-Io pa-

1986 - - JOJié
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XVIII Conferência Geral da UNESCO. Parfs,
1974 (assessor).
Comissão Fulbright, 1975 (representante do
MRE).

Comissão de Assuntos Internacionais do MEC,
1975 (representante do MRE).
Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-México, 1975 (assessor).
XIX Conferência Geral da. ÇJNESCO, -Nairobl,
1976 (delegado).
A disposl'ção do Diretor-Geral da UNESCO em

sua visita oficial ao Brasil, 1976.
Primeiro Congresso NacionaJ da Cultura, Salvador, 1976.
A disposição do Ministro da Cultura da França,

em sua visita oficial ao Brasil, I 976.
XX Conferência Geral da Unesco, Paris, 1978
(delegado).
Reunião Mista Cultural Franco Brasileira, 1978
(chefe).
Conselho da Administração do IBGE, 1978 (re-

Cor1llssão de Concorrên'ê1as, f960 e 196 i
(membro).
---~ Grup() de Trabalho de Transferência_do MRE
para BrasíJia, 1960 (membro).
ExCelentíssimos Senhores membros do SenaComissão de Obras de Reforma de Repartições
do Federal:
Brasileiras no Exterior, 1960 (membrO).
De conformidade com o artigo 42, .item m, da
SoJenidades de Inauguração da Ponte BrasilConstituição_ Federal, tenho a honra de _submeter Paraguai, 196.5 (meinbro).
__
à aprovação de Vossas Excelências a escolha,
Grupo de Trãba:.lho de Reestudo dos Assuntos
que desejo fazer, do Senhor Luiz Fernando do ligados aos órgãos de Divulgação do MRE. 1968
CoutQ Nazareth, Embaixador do Brasil junto à (membro). ·
República Popular de Moçambique, para, cumulaV Reunião da Comissão Técriica de Tráfego
tivamente, exercer a função de Embaixador do e Segurança dos Congressos Panamericanos de
Brasil junto ~o Reino do Lesoto, nos termos do Estradas de Rodagem, Washington, 1969 (chefe).
Decreto n9 93.325, de 1"' de outubro de 1986.
XIII Encontro das Chefias dos Órgãos Federais
situados em Brasília, 1969 (representante- do
Os méritos do Embaixador Luiz Fernando do
MRE).
COUto Nazareth, que me induziram a escolhê--lo
Conselho Nacional de Trânsito, 1969/70 (reprepara o clesempenho dessa elevada função, cons_
tam da anexa informação do Ministério das Rela- sentante do MRE).
Comitê de Ação do SELA para a Reconstrução
ções Exteriores.
de Nicarágua, Manágua, I 980 (representante do
Brasilia, em 22 de janeiro de 1987. - José
Brasil, vice-presidente).
Sarney.
mReunião Extraordinária do Comitê de Ação
do SELA de Habitaçóe~~ Edificações de lntere_sse
CUR!liCULUM - VITAE:
Social, Manágua, 1980 (observador).
. _Reunião Preparatória da Conferência Internacional sobre a Questão da Palestina, Manágua,
Embaixador Luiz Fernando dQ Couto Nazareth.
1983 (chefe).
Rio dejaneiro/RJ, 16 de maio de 1934.
O Embaixador Luiz Feinando do Couto Nazareth se encontra nesta data no exercido de suas
Filho de Oscar Ca_meíro Nazareth e
funções de Embaixador do Brasi1 junto à RepúAna Adelaide do Couto Nazareth.
blica Popular de Moçambique.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
Bacharel em CiêndasJurfdicas e Sociais, FNDem
de
de 1986.- Paulo Monteiro
UBIRJ.
Uma, Chefe do Departamento do Pessoal.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,
À Q~missáo de Relações Exteriores
IRBr.
- Estágio ria OEA.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas,

- . MENSAGEM N• 35, DE 1987
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presentante do MRE).
=
Conselho da Casa do Brasil em Londres, 1979
(membro}.
Cons_elha Deliberativo do IBECC. 1979 (membro).
Reunião da Comissão Cultural Belga Brasileira,
Bruxelas, 1979.
UI Conferência Geral da UNIDO, Nova Delhi,
1980 (chefe).
Reunião "Energia e _os Países em Desenvolvimento", Zagreb, 1980 (representante).
Reunião da Comissão Mista Teuto Brasileira
de Cooperação Científica e Tetfiológica, Bonn,
1980 (delegado).
XXI Conferência Geral da ONESCO Belgrado,
1980 (delegado).
mReunião de Consulta da CJNIDO sobre a Indústria de Fertilitantes São Paulo, 1980 (chefe
IRBr.
da delegação do Brasil).
Cônsul de Terceira Casse, 22 de janeiro de 1959.
W Reunião da Comissão Mista Teuto Brasileira
Segundo Secretário, merecimento, 24 de outude Relações Económicas Brasília, 1980 (mem- bro de 1961.
bro).
_
Primeiro Secretário, meredmento, 25 de junho
Missão Comercial aos Países da ASEAM, 1981
de 1969.
(representante do M!Q.
Conselheiro, merecimento, 25 de agosto de
Reunião da União !nterparlamentar, Roma,
1973.
.
1982 (membro).
Ministro de Segunda Casse, merecimento, 23
Reunião do Conselho Executivo da OJP, Helsinde janeiro de 1980.
ld. 1983 (membro).
Missão Parlamentar Brasileira a URSS, 1983
Chefe, substituto, da _Divis.ã.o do Material,
(assessor).
!959161.
Ordem de Rio Branco, _Grã Cruz, Brasil
Auxiliar do Subsecretário-Geral de Política ExteOrdem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
rior, 1967.
Ordem do Mérito Naval. Grande Oflcial, Brasil.
~liar do Secretârfo-Geral de. Política Exterior,
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial,

Brasil.
Medalha "Tamandaré", BrasD.
Medalha Cruz do Mérito Naval, Espanha.
Ordem de Isabel!• Católica, Comendador, Espanha.
Ordem do TesoUro Sagrado, Quarta Oasse,
Japão.
Ordem do Sol, Peru.
Ordem da Estrela de Judá, Oficial, Etiópia.
Ordem do Infante Dom Henrique, Comendador, Portugal.
Ordem de Nunez de Balboa, Grande Oficial,
Panamá.
O Embaixador Carlos AJberto Leite Barbosa se
encontra nesta data designado para exercer a função de_ Embaixador do Brasi1 junto a República
lta1iana.
Secretaria de E_<=tado das Relações EXtEiríofeS
de
de 1986.-Paulo Monteiro
Uma, Chefe do Departameritõ de PeSsoBJ.

em

À Comissão de Relações EXteriores
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Chefe,-lnterino, da Divisão_ de Gênda e Tecnologia, 1968.
Chefe do SeMço de Expediente, 1969.
Oficial de Çié!!>inete do Ministro de Estad_o,

1969!70. .

Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 1970!71.
_
-- Chefe da Divisão c:fe fronteiras, 1_979183.
Roma, Vice-Cônsul, 1961.
Roma, Cônsul-Adjunto, 1961162.
Roma, Segundo Secretário, 1962/63.
Washington, Sefiundo Secretário, 1963/65.
Assunção, SegundoSecretár!o, 1965167.
Barcelona, CônsuJ~Adjunto, I971n3.
Barcelona, Encarregado, 1971 e 1972.
Montevidéu, Conselheiro, 1973!79.
Montevidéu, En-c~egado de Negócios, 1974.
Manágua, Encarregado de Negócios, 1979 e

1983.

-

.

Manágua, Embaixador, 1984/85.
Maputo, Embaixador, 1986.
-

MENSAGEM N• 36, DE 1987
(N~

21/87, na origem)

Excelentíssimos_ Senhores Membros do Senado Federai:
De conformidade com o art. 42 (item li) da
Constituição. tenho a honra de submet~r à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Oswaldo Biato, Embaixador
do BrasiJjunto à República de Gana, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à RepóbUca da Ubéri~ nos termos
do art. 56, § 19, d_o Regulamento de Pessoal do
· Selviço Exterior, bãixado pelo Decreto n"' 93.325,
de 19 de outubro de 1986.
2. Os mêritos. dó Embaixador Oswaldo Biato,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da an~a
informação do Ministério dás Relações Exteriores.
Brasília, 28 de janeiro de 1987. - José Sar-

ney.
CURRICUWM VITAE
- Embaixador Oswaldo Biat~
Rio d~Janeiro -:-RJ. 5 de junho de 1927.
Filho de Agostinho de Jesus Biato e Ruth No- vaeS Biat'o.
Ucenciado em Letras Neolatinas FF-UB/RJ.
Curso de Literaturà Oássica e Coriterilporãnea,
FL, Universidade de Paris.
Curso EspeclaJ âe Administração Pública, EsCola Brasileira de Administração Pública, FGV.
Ciirso" de Aperfeiçoamento de Diplomatas,

IRBr. _ . ___

_

_

Curso de Promoção Comercial, OEA. Bruxelas.
Cônsul de Terceira Gass_e, córicurso,-16 de julho de 19.54.
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Segundo-Secretário, antlgüidade, 24 de outu-_
bro de 1961.
·

desejo fazer, do Senhor AJoysJo Marés Dias Gemide, -Ministro de Segunda Oasse, da Carreira de
Primeiro-Secretário, antigüidade, 22 de novemDiplomata, para exercer a função de Embaixador
brode1966.
.
--· ______ --_--_ -dei "Brasil jun!9 à República do Haiti, nos t~rmos
Conselheiro. merecimento, ]9 de janeiro de
dos artigos 56 e 58 do Regulamento de Pessoal
do __Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n9
1973.
"
"
""
"
Ministro de Segunda aasse, merecimento, 12
93.325, de 19 de outubro de 1986.
Qsmêritos do Min[stro Aloysio Marés Dias Gode dezembro de 1978.
Chefe da Divisão de Atos Internacionais, 1972.
mide, que me induziram a escolhê-lo para o deChefe da Divisão de Cooperação Técnica,
sempenhO dessa- elevada função, constam da
1973.
arteX?I Th.fOJ'i'ilaç~o do Ministério das Relações ExAssessor do Diretor do IRBr, 1977rTB.
terioreS.
Brasüia, 28 de janeiro- de 19~7. - Joaé 8~
Coordenador de Ensinçu:t_q__lRBr, 1978n9. _
ney. __
Chefe da Secretaria do lRBr, 1978/81.
Diretor substituto do IRBr, 1981/83.

Buenos Aires, Vice-Cônsul, 1956/59.
Pretória. Terceiro-Secretário, 1959/6 I .
Capetown; Encarregado, 1959.
Pretória, Segundo-Secretário, 1961/62.
Pretória, Encarregado de Negócios, 1960/61

"

e~

" "

Washington, Segundo-Secretário, 1965166.
Washington, Primeiro-Secretário, !966/69.

Haia, Primeiro-Secretário, 1969nt.
Haia. Encai'regado- de Negócios, 1969170. ·
Camberra, Conselhe_i(o, 197'JR7.
Chefe do Setor de Promoção Comercial,

1973n7.
Camberra, EnCarregado de--Serviços Cónsulares, 1973n4.
. . "
Camberra •. Encarregado de Negócios, 1974n5
e76.
Kingston, Encarregado de J"ieg6cios, 1979.
Dar-es-Salaam, Encarregado de Negócios,
1980.
.
Nova Delhi, Encarregado de Negócios, 1982.
Nova Orleans, Cônsul-Geral, 1983/85.
Acra, Embaixador, 1987.
Comissão da Tabela de Representação no Exterior, 1955 (membro).
Abertura do Parlamento, Capetown, 1962
(membro).
Seminário da Fundaçãp Alemã para os países
em desenvolvimento, Berlim, 1964 (participante).
I Reunião de Coordenação da Propaganda e
Expansão Comerciai d_o B_ras_il nos Estados Unidos da América, Washington, 1966 e 1967 (participante).
__
_ __
Reunião Anual da Associação da Câmara de
Comércio da Austrália, Hobart, 1974 (participante).

Secretário da Banca Examinadora dos sete primeiros Cursos de Altos Estudos (I a VIl CAEs),
1978 e 1983.
Acompanhante do Chefe da Delegação Austraüana à Posse do Presidente da__ Repúbllca, 1979.
Coordenador dos s_et~ primeiros Cursos de
~rfelçoamento de Diplomatas Oa VIl CAOs).
O Embaixador Oswaldo 6iato se encontra nesta
data no exercício de suas _funções de Embaixador
do Brasü junto ~ República de Gana.
Secretaria de Estado_ das Relaçó~s Exteriores,
de
de 1987.- Paulo Monteiro Uma, Chefe do DepartamEmto de Pessoal.

À Comissão de Re!aç6es Exteriores.

MpNSAGEM N• 37, DE 1987
(!'I• 22187, na origem)
Excelentfssimos Senhores Membros do Senado Federal:

De conformidade com o artigo 42, item III, da
Constituição Federal, tenho a hora de submeter
à aprovação de Vossas fxçelências a esc::olha_ que_

Março de 1987

Ordem de Rfo Branco, Comendador Brasil.
Medafha Santos Dumont. BrasiL
Meda1ha Lauro Müller, Brasil.
O Ministro Aloysio Marés Dias Gomí_de_ se encoôt"ra nesta data no exerCíciO de suas funções
de Cônsu!-GeraJ no CoilsUiado Geral do Brasil
em Vancouver.
_
Secretaria de Estado das Relações Exteriores
de
de 1987.- Paulo Monteiro
Uma, Chefe do Departamento do Pessoal.
À ComissãQ de Relações Extericiies.

MENSAGEM N• 38, DE 1987
(1'1• 23187, na origem)

· CURroCULCIM VITAE

Ministro Aloysio Marés Dias Gomide
Rio deJaneiro/RJ, 14 de abril de 1929._
F~ho de José Gomide Júnior e Ery<;ina Dias
Gomld.~.

Faculdade de Direito da. PUC, Rio de Janeiro.
Çurso de Preparação à Carreira de Diplomatas,
lRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas,
IRBr.
Cônsul de Terceira aasse, 6 de outubr"o de
1952.
Segundo-Secretário, antigüidade, 6 de outubro
de 1959.
·
Prímeiro-Secretário, antigilldade, 22 de novem_
~
bro de _1966.
Conselheiro titulo, 9 de setembro de 1970..
Conselheiro, merecimento, ]9 de janeiro_ de
1973.
.
-Ministro de Segunda Oasse, meredmento, 13
de janeiro de 1975.
Assistente do Chefe da Divisão da América do
Sul, 1961.
Assistente do Chefe da Divisão da América Meridional, 1962. ·
Chefe, Substituto.- da Divisão da Améric::a Meridional, 1962.
Assistente do Chefe da Divisão da Organização
dos Estados Americanos, 1963.
Assistente do Chefe do Serviço_ de Relações
com o Congresso, 1972n3.
Assistente do Chefe da Divisão de Passaportes,

1973n4.
Miami, Vice-Cônsul, 1955/57.
Miami, Encarregado de Negócios, 1956 e l 957.
San José, Terceiro-Secretário, 1957/59.
San José. Segundo-Secretário, 1959!61.
San José, Encarregado de Negócios, 195 7,
1958, 1960 e 1961.
Roma, Segundo-Secretário, 1964/66.
Montevidéu, CQnsui-Mjunto, 1966nl.
Montevidéu, Encarregado, 1967, !968, 1969,
1970 e 1971.
Montreal, Cônsul-Geral, 1975184.
Vancouver, CôOsul-Ger-al, 1984/87.
Cómissão Nadonaf de FiscaJízação_ de Entorpecentes, 1954 (secretário).
Missão_Especia1, solenidades da posse do Presidente da Costa Rica, I 958.
II Conferência IBECC/UNESCO, San José,
1958 (asseSsor).
_
V Conferência Regional da. F.ÁÜ/ONU para a
América Latina, San José, 1958 (assessor).
VI e VIl Reuniões de Consuha dos Ministros Qas
Relações Exteriores dos Estados Americanos, San
José, 1960 (assessor).
>W Sessão Ordinária da_ Assembléia Geral do
Instituto lQtelnadonàl para a Unificação do Direito
Privado, Roma, 1965 (assessor).
Sessão Ordinária da Assembléia Geral do Instituto Intemacion~_ para a Unificação do Direito
Privado, Roma, 1%6 (assessor).

EXcelentíssimos Senhore_s Membros do_ Ser-ado Federal:
De confonnidade com o a_rtigo 42 (item lll)
da Constituição, tenho a _honra de submeter à
aprovação éle Vossas EXcelências a escolha~ que
desejo fazer, do Senhor José_ Guílherme Alves
Merqlrlor, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos MexicanoS; nos-termos-dos artigos 56 e 58 do Regula·
mento de Pessoal do Servi_ç:o Exterior, _baixado
pelo Decreto n9 93.'325, de 1o e outubro de 1986.
2. Os méritos do Embaixador JOsé Guilherme
Alves Merqutor, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam- da ·an~1rifo-rmação do Ministério d:;1,s RelaçQes Exterio~es.
_
_
Brasilia, 28 de janeiro de 1987..- .,JO$.é SiiU':R")'.

CURR!CULUM-VITAE

José Guilherme Alves Merquior
Dados Pessoais

- Natul-aJidade: Rio dE: Jimeiro. RJ
Data
Nasc: 22 de abril de 1941
FiliaçãO: Danilo Merquior e Maria Alves Merquior
_
Estado CMI: Casãdo
Esposa: Hilda Vieira de Castro MerqUior
Filhos: Júlia (21) e Pedro (16)

de

Fonnação:
Curso de Preparação à Cãrreirli de Diplomata
do Instituto Rio Branco ( 1_962-63)- Primeiro c o~
locado no concurso de ingresso, em 1961.
Ucenciaâó em Filosofia pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (1962)
·
_
Bacharel em DlreitQ pela Universidade do Estado dO Rio de Jan_eiro (l 963)
"
Doutor em Estudos Latino-Americanos pela
Universidade de Paris (doctorat du 3eme cyçle_."
1972)
PhD em SOciologia Politica pela London School
ofEOOnomtcs and Politica] Science (1978), com
tese sobre o problema da legitimidade política
Curso de Altos Estudos do_lns:tituto_Rio Bfanco
(1979)

Carreira Diplomática:
Tei-Ceirc>:Secretárto._7 de novembro de i963
5egundo-Secretárfo, merecimento, 19 de janeiro de 1967
Primeiro-Secretário, meredni.entõ; 19 de janeiro
de 1.973
·
Conselheiro, merecimento, 21 de junho de
!979
"
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 22de dezembro de I 9"82
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nililo~ e Condecorações:

Mínistro-de Primeira ClaSse, nlerecimento, -16-de dezembro de 1986

Funções desempenhadas:
Terceiro-Secretário, Oficial de Gabinete do Mi~ nistro de Estado das Relações Exteriores, 1963
OficiaJ de Gabinete do Chefe do Departamento
das Américas do hamarati, 1964--65
- -Secretário da II Conferência lnteiamedcana Estraordinâtia. Rio, 1965
Terceiro-Secretário, Em&aixadã- dO Brasil em
Paris, 1966
~·
_... _
Segundo~Secretário, Embaixada do Brasil eln
Paris, 1967-70
--Particif>arite da Reunião ConsuJtivã da III Conferência dos Países Não-Alinhados, Belgiado, I 969
Segundo-Secretá-rio, Embaixada do Brasil em

Bonn, 1970-72

·

-

Primeiro-Secretário, Embaixada do Brasil em
Bonn, 1973 -

Assistente _do Chefe da DiviSão-dã Europa OCidental do hamarati, 1973
-

Assistente do Chefe da DiViSão da América Meridonal-1 do ltamarati, 1974
Primeiro-5ecretãrio, Embaixada do -Brasil em
Londres, 1975-79

Consélheiro, Embaixada do BraSil effi Londre_s,_

1979

.

ConselheirO, Embaixada dO- BraSil enl- Mõnte-_
vidéu, 1980-81
Chefe da Delegação brasileira à Reunião aobre
o Projeto "Fundo CUltuial-do- Livro" dos Países
da Bacia do Prata, Montevidéu, 1980
Assessor do Ministro-Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da Repóblica, 1981-82
Ministro-Conselheiro, Embaixada do Brasil em
Londres, 1983-86
· ··
·~ - ·
..
Encarregado .de Negócios do Brasil em Londres,_janeiro a abrtJ de 1985. _
Acompanha Sua Excelência o Presidente José
Samey em sua visita oficial a Portugal; maio de

1986
Acompanha Sua Excelência o Presidente JoSé
Samey em sua visita oficial à Argentina, julho de

1986

.

.

-

-

.

Acompanha Sua ExCelência O MiOistro da Fà- ·
zenda, Senhor Dílson Funaro,-em sua visita Õficial
a Londres, setembro de 1986
-

Mefrihfõ dã.- ACademia Brasileira de Leiias (Cadeira nUmero 36), 1982
·
Membro do P~ CJube, 1983
Grande Ofíi:i.li da Ordem do. Rio Branco
Oidre du Mérite (França)
Verdienstkreuz (R.FA)
--~~mber o( the Victo~an Order (Grã-Bretanha)

Co_nferêndas e OUtras ativldades na áreã cultural
..
.
.
Simpósio'dã.UNESÓJ soóre bênda e Cultura,
Paris, 1970
Cónferêriciã
UNESCO Sobrê HistÓria das
Idéias e_ Culturas
AutóCtones na América Latina, México, 1974
Coriferên:Cia sObre ldéjas Estéticas da Antropologia Estrutural, London School of Economics
Einâ Politica] Science, 1975
~- c----ornerêflcia sobre moderniSmo brasileiro, Universidade Real de COPenhague, 1978
-COnferência "O Ensaio de InterpretaÇãO -NB:Ci~
na! nas Letras Atuais Brasileiras e Hispânicas",
- Fundação Joaquim Nabuco, 1981_
"'Mãx Weber e seus Contemporâneos", Instituto
J:listórico Alemão de Londres, 1984
Conferência sobre _Oiambattista .VIco, Fundaçã9 ~iorglC! _Çini, Veneza, 1985 , _ __
., -·
Conferência sobre tjistóría das Oêncías HUmanas, Universidade de .Ourham, 1986
. Çrítlco literáriodo Jornal do Brasll, 1960-62
SemináriO: de Ant!:o~I09ia Social do College
de France, dirigido- pOr.. Claude L~vi~StrauSs,

aa-

1966-70

..

-

=- __ Profes!ior do Curso de Mestrado no Departamento de ComUnicação da Universidade de Brasília, 1974
Ministrou cursou de pós-graduação sobre moçlemismó .brasileiro na Universidade Nova de. Us-

boa,l976

.

.· _,

-- .

1976'78

-

.

'

Ministrou curso de estética contemporânea no
Museu_ de Arte Contemporânea de Montevidéu,
_junho de 1981
Professor visitante. nível pós-graduação, do Departamento de Política e Relações lntemacionais
?a ~n_ivers1dad~ d~ ~rasília, 19~_1 :82_

Autor de diversos artigos em periódicos, como
Encarregado de Negócios do Brasil em LonL'Homme e L'ArtVIvant (Paris), Times Uterary
dres, junho a outubro de 1986.
- · - - Supplement (Londres) e Colóquio/Letras (Lisboa).
Obras pubUcadas:
__ ~- _ A~c_omijsãó ct,e Relaf!Jes Exteriores
Formalismo e Tradiçãoi'<1od~a Rio 1974- -De Anchieta a Eudides, (História da Literatura
MENSAGEM N• 39, DE 1987
Brasileira, 1), Rio 1977
-·
The VeU -and the Mas/c essays on culture and
-- ·(N~ _24187, na origem)
ideology. Londres, 1979

Rosseau and W~r. twq_ studJ_"t!_s in the theory

o/ /egitimacy, Londres, 1980
·
As Idéias e as Fonnas- Rio, 1981
A Natureza do Processo -l_(jo, 1982
O Argumento Liberal- Rio, 1983

__ _
-

Foucau/t- Londres, 1985, com tradução francesa e brasileira
Western Marxism - Londres, 1985
Ftom Progue to Paris: a critique Of structura/ist
and post-struduralist thought- Londres, 1986
Amén"ca Latina en su Literatura (org. por Césllr
Fernandes Moreno), México, Siglo XXI, 1972
La Uttérature Latino-Amérlcaine Aujourd'hui
(org. por Jacques Leenhardt), Paris, 10/18, 1980
States ln History (volume organizado por _John

Ha!J), Oxford, 1986

-

EXceleritíssinl-õs SiOhore_s MembrQS _do Senado Federal:
· De coriformidade com o arti9o- '42 (item IiiJ
- c}a_ Constituição, tenho a honra de ·subme_ter à
aprOvação de Vossas Excelêndas a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Guy Mendes Pirlheiro de
Vasconcellos, Embaixador do Brasil juntv à Rep(l_bljÇã:âe-Quiné-Bissau, para, cumulativ.::::.me_ntP.,
exercer .3:· funçãO--de -EÍnbaixador do Br<""sil junto
-à República da Guiné, nos termos do 2'Jtigo 56, '
§ 19 , do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n~ 93.32.5, de 1~ de
outubrode_1986~- - 2. ---~os--méritõs do Erllbaix.ador Quy Mendes
Pinheiro
VascOncellos, que me induziram a
esco1hê-Jo para o desempenho dessa elevada fun-

de
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ção, ConStam da anexa inforinaç.ao do Ministério
das Relações Exteriores.
_ __
,
Brasília, 28 déjaneiro de i986. -José Sar·
~Y-

CURRICULUM VlTAE

Embaixador Guy Mendes Pinheiro de Va5conc.ellos.
RiO de·Janeiro!RJ, 26 de abril de 1933~
___Filho de Jfenrtque_ Pinheiro de Vasconcellos e
Maria José Mendes Pinhelrõ de Vasconcellos.
Curso_ de P~paração à Carreira de Diplom~

lRBr.

-

·

Bacharel em Direito, FDUBIRJ.
Cursosupenor- dé Guerra na ESG.
Cônsul de Terceira Oasse, 5 de maio de 1959.
SefpmdO-SeCretárto, · merOCimento, 18 de de~
zembro de 1962.
Primeiro-Secretário, merecimento, 11 de outu~
bro de 1970.
ConselJ:!.eiro, !Jlereciment_o, _1~ de janeiro de

1973.

-

Ministro de Segunda Oasse, merecimento, i2
de dezembro de 1978.
Cher~. súbstitutO, da Divisão de OrçamentO;-

1959/60.

-·

.

.

-

Auxiliar do Secretário-Geral-AdjUnto para Assuntos da América, 1970n3. _ - - _,_
Agregado, 1983.
Chefe da Divisão de Atividades de ?(ºmoção
Comercial, 1985.
Montevidéu, Terceiro-Secrclárto, -1962.
Montevidéu, Segtmdo-5ecretário, 1962/65.
f1ontevidéu, Chefe do SEPRO, 1963.
Copenhague, Segundo-Secretário, 1965/67.
Houston, Cônsul-Adjunto, 1967.
Assunção, CônsUl-Adjunto, 1967
Assunção, Encarrégãdo; 1967;- 1968, 1969

no.

>

- --~-Professor visitante no King's College, Londres
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1970.

.

.

e

Paris, Conselheiro, 1974n7.
Conselheiro, 1977n8.
SantiagO, MiniStro Conselheiro, 1978/BO.
Santiago, EnCarregado de Negódos, 1978 e

Santiàg~.

1979.

.

_Usboa, Ministro Coru;elhelrq, !960/83.
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1980, 1981

e!982.

_

...

__

Bissau, Embaixador, 1986.
Reunião do Centro Sul Americano de-Estudan~
tes de Ciências Económicas, do Centro Sul Americano de Extensão- Agrícola, Porto Alegre, 1960
(membro).
Comissão de Ofganização do Programa do Encontro dos Presidentes do Brasil e da Itália, 1961
(membro).

Conselho Deliberativo ela SUDAM, 197.3 e 1974
{representante, substituto do MRE). _
XXXVII Ass.embléia Gerai do Instituto fntemacionaJ do Algodão e na XL Reuniáo Plenária do
Comitê_Coiisultivo Internacional do Algodão, Us-

boa, 1981 (chefe).
O Embaixador Guy Mendes Pinheiro de Vasconcellos se encontra nesta data no exercício de
suas funções de Embaixador do Brasil junto à
República de Guiné-Bissau~.
__ _ Secretaria de Estado das Relações Exteriores, .
em
de
de 1986.- Paulo Monteiro
Uma, Chefe do Departamento do Pessoal.

À Comissão de Relações Exteriores
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MENSAGEM 1'1• 40, DE 1987
(1'1• 26187, na origem)
Ext:elentissimos Senhores Membros do Sena-

do Federal:
De conformidade com o Artigo 42, item m, da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter
à aprovação de Vossas Excelências a escolha,
que desejo fazer, do Senhor Gáudio Garda de
Souza, Ministro de Primeira aasse, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à ConfederaÇão Helvética, ·
nos termos dos artigos 56 e 58 do Regulamento

de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n? 93.325, de 19 de outubro de 1986.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL(Seção H)
Washington, Terceiro-5ecretárlo, 1952754~
Montevidéu, TerceircrS_ecretário, 1954/56.
Montevidéu, SegundcrSecretário, 1956/58.
Bonn, Segundo-Secretário, 1960/61.
Bonn, Primeiro-Secretário, 1961163.
Bonn, Encarregado de Negócios, 1961/62.
Bonn, Chefe, substituto, do SEPRO, 1962.
Washington, Primeiro~Secretário, 1963/65. Lisboa, Ministro Conselheiro, 196Bn1.
Lisboa, Encarregado de Negócios. 1968169nO.
La Paz, Embaixador, 1971175.
Buenos Aires, Embaixador, 1976n9.
Estckolmo, Embaixador, 1980/85.
Belgrado, Embaixador, 1985/87.

c:Orriissão-de Elaboração do Programa para o
Exarrte Vesb.bular do Curso_de Preparação à Carreira de Diplomata, 1951· (membro).
Souza, que me induziram a escolhê-lo para o dePrograma Internacional de EstágiO das Nações
sempenho dessa elevada função, constam da
Unidas, 1951 (participante).
anexa informação do Ministério das Relações ExMissão Especial, solenidades de posse do Conteriores.
selho de Govemo-do Urug"yai, 1955 (~cretário).
BrasíJia, 29 de de janeiro de 1987_. ~ José
XUI Conferência Interparlamentar, Rio de JaneiSamey.
ro, 1958 (assessor da Secretaria Geral}.
Comissão de Reparações de Guerra, 1959 (representante).
CORR!CULUM- VITAE
A disposição do Primeiro-Ministro do Japão em
visita ao Brosil, 1959. _
XUII Conferência Interparlamentar, Varsóvia,
Embaixador aáudio Garcia de SOuza
1959 (assessor).
Reunião de Consuhas sobre o Acordo de TransRio deJaneiroiRJ, ]9 de junho de 1927.
porteS Aéreos Brasil- Países Baixos, 1959 _(dele~
Filho de Edgard Jovita Garcia de Souza e
gado).
.
.
Odília Tarquínio Garcia de Souza.
I Conferência Tnterparlamentar Amencana, Lima, 1959 (assessor).
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais FND/
I Reunião de Consultas sobre o Acordo de
RI.
··---Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, - TraflSportes Aéreos Brasil --SUíça, 1959 (deleg;>do). .
. .
lRBr.
Comissão de Estudos relativos à Navegação
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas,
Aérea Internacional, 1959 (representante do
lRBr.
MRE).
. Curso de Princípios de Gerência, Universidade
-I Reunião de Consultas sobre o Acordo de
a=eõrge Washington.
Transportes Aéreos Brasil~Grã-Bretanha, Rio de
Cônsul de Terceira aasse, 19 de janeiro de
Janeiro, 19ÕO(delegação).
1950.
-A diSposição do Ministro de Assuntos Exteriores
Segundo-secretário, antiguidade, 21 de març.o
da República Federal da Alemanha em visita ao
Brasil, 1960. .
· ·
de 1956.
_
Reu_nfões de Consulta sobre os Acordos__ de
Primeiro-Secretário, mereCimento, 3-0 de seTranSportes Aér~ Brasil_~Portugal, Brasil-Grãtembro de 1961.
BretaOha e Brasil~França, em Lisboa, Londres e
Conselheiro, título, 23 de novembro de 1966.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 13
Paris, respectivamente, 1960 (delegado).
de janeiro de 1967.
N SessãoConferência da Organização_ da
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 1"
Aviação Cvi:I Européia. Strasbourg, 1961 (obSerde janeiro de 1973.
vador).
A disposição do Presidente do Banco do Brasil
Auxiliar do Chefe do Arquivo, 1950.
em visita à República Federal da Alemanha, 1961.
Auxiliar do Chefe da Divisão de Passaportes,
__ Reunião dos Subcomitês Legal e Científico do
1950.
.
COfuitê da ONG para o Uso Pacífico do Espaço
Auxiliar do Chefe do Cerimonial, 1950.
Cósmico, Genebra, 1962 (delegado).
Auxiliar do Chefe da Divisão de Comunicações,
XVID Sessão da Assembléia Gera] da ONU, Nova
195Q
Iorque, 1963 (ass_essor).
Chefe da Seção de Administração Instituto Rio
li Conferência lnterparlamentar Americana,
Branco, 1951.
Washington, 1964 (assessor).
Chefe, interino, da Seção de Pesquisas e PubliX Congresso lnteramericano de Munidpios,
cações, lRBr, 1951.
Louisville, Kentucky, 1964 (representante).
Secretário, interino, do Diretor do Instituto Rio
.Simpósio Comemorativo do I Centenário da
Branco, 1951.
--·
Internacional CorriÍlnlSta, Universidade de StanAuxiliar do Chefe da Divisão de Política, 1958.
ford, ~~lo Alto, Califórnia, 1965 -(aSsístente).
Auxiliar do Chefe do Departamento Político e
II Conferência Anual do Programa de CoopeCultural, 1958. .
. ração Interamericana Católica, Chicago, 1965 (re:.
Auxiliar do Chefe da Divisão Econômica, 1959. presentante).
Subchefe do Gabinete do Ministro de Estado,
Comissão de Elaboração do Novo Regulamen1966.
..
-to de Promo-ções da Carreíia de Diplomata, 1966
Chefe, interino, do Gabinete do Ministro de Es(~embro).
tado, 1966.
-~
~Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1967:
Reunião do Conselho de Ministros da ASsocia~
SecretáricrGeral Adjunto para Assuntos da Eução Latino--Americana_ Livre Comércio, Montevidéu, 1966 (delegado).
ropa Ocidental e África, 1967.

Os méritos do Embaixador Oáudio Garcia de

rle

Março de 1987
Comitiva do Ministro de Estado em visita à Colômbia, Peru. e Equador, 1966 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado em visita ao
Oille, Bolívia, Argentina e Uruguai, 1966 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado, encontro com
o~ Chanceler do Paraguai, Fóz de lguaçu, 1966
(membro).
Comitiva do Ministro de Estado, visita a Portugal, ltáJia, Vaticano, ONU e OEA, 1966 (membro}.
Comitiva do Ministro de Estado, visita à França,
Dinam.arq1:, Noru.ega, Japão e República da China, 1967 (membrq). ·
Jll Conferência lnteramericana Extraordinária,
Buenos Aires, 1967 (delegado).
XXII e- XXY Sessões da Ass..embléia. Qeral da
ONU, Nova Iorque, 1967-e 1970 (delegado suplente}.
III Reunião Ordinária dos Ministros de Ob_ras
Públlcas e dos Transportes do CONOSUR, Cochabamba, 1972 (chefe).
VII Reunião Ordinária de Ministros de Estado
das Relações Exteriores dos Palses da Bacia do
Prata, Cochabamba, Bolívia, 1975 (delegado}.
IX Reunião Ordinária de Ministros de Estado
das Relações Exteriores dos Países da Bacia do
Prata, Assunção, Paraguai, 1977 (delegado).
X Reunião Ordinária de Ministros de Estado
das Relações Exteriores dos Países da Bacia do
Prata, Punta de! Este. Uruguai, 1978 (delegado).
Medalha Lauro Muller, Brasil.
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil.
Ordem do Mérito N_ayal, Comendador, 6rasil.
Ordem dÕ Méri"to Aeronáutico, Grande Oficial,
Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grá Cruz_, -Brasil.
Ordem do Mérito Militense, Oficial, Ordem de
Malta.
.
Ordem do Tesouro Sagrado, Oficial, Japão.
Ordem-do Mérito, Oficial, República Federal da
Alemanha.
·
Ordem do Mérito, Oficial Itália.
Ordem de Boyacá, Oficial Colômbia.
Ordem do Mérito, Comendador, Chile.
Ordem do Sol, Comendador, Peru.
Ordem do Mérito, Comendadoi-, EqUador.
Ordem do Sol Nascente, Comendador, Japão.
Ordem da Estrela Brilhante, Grande Oficial, República da Chína.
Ordem de Santo Olavo, Cirande Oficial, Noruega.
Ordem de São Gregório, Magno, Grande Oficial, Santa Sé.
Ordem do Infante Dom Henrique, Grande Oficial, Portugal.
Ordem de Cristo, Grande Oficial, Portugal.
Ordem do Condor dos Andes, Grã Cruz, Bolívia.
Ordem do Mérito de Maio, Grã Cruz, Argentina.
O Embaixador Gáudio Garcia de So_uza se encontra nesta data no exerCido de suas funções
de Embaixador do Brasil junto a; República Socialista FederatiVa da Iugoslávia.
SeCretaria de Estado das Relações Exteriores,
de
de 1987. - Pã.Uio MonteirO
Uma Chefe do Departamento do Pessoal.
À ComJssão de Relações Exteriores.-

MENSAGEM 1'1• 41, DE 1987
(l'l• 37/87, na origem)
Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal:
De conformidade com -o artigo 42 (item fJI)
da Constituição, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Sérgio Paulo Rouanet,

DIÁRIO DÔCONGREsSO NACIO!'W. (Seção U)

Março de 1987

XVII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
Iorque, 1962 (membro).
.
Reunião do Coi'nitê sobre os critérios de contri~
buiç!o de quotas da ONU, Nova forque, 1962
(membro).
do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n~
D_e:liLSessões do Coniitê Preparatório da UNC93325, de 19 de outubro de 1986.
TAD, Genébra, 1963 e 1964 (membro):
2. Os méritos do Embaixador Sérgio ·Paulo
XIX Sessão da-Assembléia Geral da ONU, Nova
Rouanet, que me induziram a escolhê-lo para o
Iorque, 1964 (membro).
desempenho dessa elevada função, :constam da
Conselho Nacional de Estatística, 1965 (repreanexa informação do Ministério das Relações Exsentante do MRE).
teriores.
Comitê -ad hoc s9bre a -~IDO, Nova Iorque,
Brasília, 20 de fevereiro de 1987. -José Sar1966 (membro): ney.
ffi Reunião da CE~ México, 1966 (delegado).
IV Sessão da Juntada UNCTAD, Genebra, 1966
(membro).
CORRJCOLUM VITAE
XXI Assembléia Geral da ONU,_ Nova Iorque,
Embaixador Sérgio Paulo Rouanet
1966 (merribro).
Rio de Janeiro -RJ, 23 de fevereiro de 1934
R-Sessão Ordinária do Comitê de Transportes
FiJho de Paulo Luiz Rouanet e
Marítimos UNCTAD, Genebra, 1967 (membro).
Hebe Cunha Rouanet
Reunião do Comitê Consultivo da Conferência
Bacharel em Ciêndas Jurídicas e Sociais, FD
do Açúcar, Genebra•. 1967 (membro).
POCIRJ.
.
-- Cofúefénda do Cacau, Genebra, 1967 (memCurso de Preparação à Carreira de DiplOmata,
bro).
IRBr.
Reuniões do Comitê de Manufaturas e do GruCurso de Aperfeiçoamento de Diplomatas,
po de Preferências.. Genebra, 1967 (membro)~
IRBr.
ll Sessão do Grupo Permanente de Sintéticos
Estágio na OEA
e Substitutos, Genebra, 1967 (representante).
Curso de Pós-Graduação em Ciência Política,
ffi Sessão do Grupo de Peritos Governamentais
Universidade de Geogetown. _ _ _ _ · _______ _
sobre Financiamento Suplementar, UNCTAD,
Curso de Pós-Graduação em Filosofia "New
Genebra, 1967 (merhbro). ·
School for Social Research".
II Reunião da UNCTAD, Nova Delhi, 1968
Doutorado em Ciêi1.cia Política, Universidade de
(membro).
São Paulo."
Reunião Ministerial_ da CEQ.A, Santo Domingo,
1968 (membro).
Terceiro-Secretário, 31 de janeiro de 1957.
VII SeSsão da Junta de Comércio e DesenvoJ~
Segtmdo..Secretário, antigOidade, I 4 de julho
vimento UNCTAD, Genebra, 1968 (membro).
de 1961.
Sessão do ·comitê de lnvisíveis e Financia~
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de: demeilto, Genebra, 1969 (delegado suplente).
zembro de 1966.
Vl Sessão do Comitê Preparatório da ll Década
Conselheiro, merecimento, 1<? de janeiro de
de DesenvoMmento da ONU, Genebra, 1970 (de~
1973.
legado).
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, J9
~Jl Sessão do Grupo de Trabalho sobre Regras
de maio de 1975.
-de Origem do Comitê de Preferência, UNCTAD,
Ministro de Primclra Casse, merecimento~ 17
Genebra, 1970 (delegado suplente).
de dezembro de 1984.
Conferência _Suíça Terceiro Munç:lo, Berna,
1970 (participante).
Auxiliar do Secretário-Geral, 1957/58.
XII Reunião da CECL.A, Uma. 1971 (delegado).
Assistente do Chefe da Divisão_d_i!tProdutos de
Reunião Mfnisteri~ do "Grupo dos 77'', Uma,
Base, 1966/67.
1971 (delegado).
Chefe da Divisão de Polític_a Çom~rcial,
__ nr_Se5$ão do Grupo de Trabalho sobre Legis1974n6.
lação Marítima Intemac;ionaJ, UNCTAD, Genebra,
Chefe do Departamento da Ásia e Ücearm;,
1972 (delegado).
1983/87.
ill Sessão da Conferência da UNCTAD, SantiaWashington, Terceifo..Secretário, 1959/Õl.
go, 1972 (delegado).
Washington, Segundo-secretário, 1961/62.
D Sessão Especial do Conlitê de Transportes
Nova Iorque, ONU, Segundo-Sec_retário,
Marítimos UNCTAD, Genebra, 1972 (delegado).
1962165.
-- Segunda Parte da Conferênda __da ONU sobre
Genebra, Delegação Permanente, Primeiro-Se-Cacau, Genébra, 1972 (subchefe).
cretário, 1967
Reunião do Comitê de Coordenação c:ia OMPI
Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro,
e Comitê Executivo da União de Paris, Genebra,
!973.
1972 (delegado).
Zurique, Cônsul-Geral, 1976182. -Conferência sobre TráfEigo Internacional de
Containers, sobre os_ auspícios da ONU e da
Grupo de Estudos do Café, 1958 (representante
doMRE).
·
··
·
OMO, Genebra, 1972 (subchefe).
ID Sessão do Comitê Preparatório para as NegoReuniões da Junta Diretora do Convênio Interciações Comeràais Multilaterais no âmbito .do
nacional do Café, Washington, 1961 (obserVador).
GA1T, 1973 (delegado).
Reunião do Grupo de Trabalho lntersec;clonal
Segunda Etapa da Conferência da "ONU sobre
da Comissão de Desenvolvimento Industriai, Nova
--O Açúcar, Genebra, 1973 (delegado).
Iorque, 1962 (representante).
Reunião do Grupo de Trabalho sobre Empresas
XXXIII Sessão do Comitê de Assistência Técnica
Transnacioh"ais convocada pela Conferência de
da ONU, Genebra, 1962 (representiúlte).
Chanceleres da América, Washington, 1974 (deleXXXIV Sessão- (primeira e segunda parte) do
gado).
. _ .
.
ECOSOC; Genebra e Nova Iorque, 1962 (repreII Reunião Preparatória do Grupo de Trabalho
sentante}.
sobre Empresas Transnacionais, Washington,
XXXIV Sessão de Assistência Técnica da ONU,
1974 (chefe), _
Nova Iorque, 1962 (representante).
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função_ de Embaix.ador do
Brasil junto ao Reino da Dinamarca, nos termos
dos artigos 56 e 58 do Regulamento de Pe;;:ssoal

m
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Reuniões de COhsultas com a CEE sobre Importações de lexteis de algodão provenientes do
Brasil, Brasília, 1975 (delegadq).
__
Conferência do "GrUPo dos 77", sobre Industrialização, Argel, 1975 (subchefe).
Reunião da Comissão Mista Brasil~CEE, Bruxelas, 1975 (subchefe).
Reunião sobre Com-érciO- de- Têxteis com a
CEE, Bruxelas, 1975 (subchefe).
Reunião com a CEE sobre Exportações de Têx~
teis Brasileiros para o Mercado Comunitário, Bruxelas, 1975 (subchefe).
IV Sessão da Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e_ Desenvolvimento, Nairobi,
1976 (delegado).
Confefêhda das Nações Unidas sobre Ciência
e Tecnologia para o Desenvolvimento (UNCSTD),
Viena, Áustria, 1979 (delegado).
Prêmio Rio Branco _e Medalha _de V~rmeil,
CPCD, IRBr.
__ _o Embaixador Sérgio Paulo Rouanet se encon~
tra nesta data no exerddo de suas funções de
Chefe do Departamento da Ásja e Oceania.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
de 1987. - Paulo Monteiro Uma,
Chefe do Departamento do Pessoal.

AComissão de Relações Exteriores
MENSAGEM N• 42, DE 1987
(1'1• 35/87, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senildo Federal:
___ ___
_
-Tendo em vista o disposto no art. 121, § }9,
da Constituição, cOmbinado com o art. 49 da Lei
Complementar n<? 35, de 14 de março de 1979,
tenho a honra de submeter à con:?if)eração do
Egrégio Senado Federal o nome de Francisco
de Assis Toledo, membro do M.inistério Público
Federal, para exercer o cargo de Ministro doCalenda Tribunal Federal de Recursos, na vaga destinada a integrante daquele Parquet, decorrente
da aposentadoria do Ministro Geraldo Andrade
Fonteles.
Oeve~se salientar os atributos do indicado,
Francisco ·de Assis Toledo, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo. Trata~se de eminente jurista, atualmente no
exerdcio da Presidência do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária~ junto ao Ministério da Justiça, preenchendo, amplamente, os
requisitos constitucionais para a investidura no
cargo de Ministro do Tribunal Federai de Recursos, como se Jibta pela leitura do incluso currlculum vitae.
Brasília - DF, 18 de fevereiro de 1987. -

JoséSamey.
CORRICOLOM.VITAE.

Frandsco de Assis Toledo
Natural de Congonhal- Minas Gerais
Brasileiro, casado, residente em Brasília SHJN

3 -Conjunto 8 Tel., 577-3719

DF

Cisa ,f_: CEP 71.500-

_
Cargo atual: Subprocurador-Geral da República
junto ao Supremo Tnbunal F~deral, designado
Procurador-Geral da República SubstitutO:- -Função cumulativa (não remunerada): Presidente do
ConSelho Nacional de Política Crimimil e Penitenciária.
Membro efetivo _do Instituto dos Advogados
Brasileiros, Rio de Janeiro.
Locais de Trabalho: Supremo Tribunal Federal,
Praça dos Três Poderes, An&o, 2 9 andar, sala
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2, Brasília- DF. Telefone: 225-1857. E Ministério
da Justiça, J? andar, telefone: 2244068.
Nome da esposa: Neuza de Vtlhena Toledo

Primeiro e Segundo Graus:
_Grupo Escol~_ de Congoi1hal -- MG; ColéQiO
São José de Pouso Alegre- MG; Escola Técnica
de Comérdo de Ouro Fino - MG; e ColéQio
Estadual Presjdente Roosevelt- SP.
-

- -_

Faculdade de Direito _da Universidad~ de

São Paulo (Largo de São Frandsco) - Capital
-Turma de 1956. Diploma registrado no MEC
sob n 9 21.400, em 9-4-58, Processo n~ 69.678157.
-

Obrao PJ.ol>llcadas

_ _ =O Erro no Direito Penai, edição Sara"iva, -São
Paulo, 1977, esgotado.

-Ilicitude penal e causas de sua exclusão, edição Forense, Rio, 1984.

Nível de Fonnação

Superior:
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Fez cursos espeda1izados de língua alemã

italiana e francesa.

.

'

Condecorações
-Admitido, por Decreto do Exmo Senhor Presidente da República (DO 6-4-84, pág. 4995),
na Ordem de Rio Branco, no grau de "Grande
Oficial".
-Admitido na Ordem do Mérito Judiciário Mili-

tar, em sessão de 5-2-85, do EgréQio SUperior
TribunaJ Militar {Aviso IT' 026/85- PRES/OMJM
de 6-3-85), no grau de "Alta Distinção".
'

Principais Cargos e Funções Exercidos
-Procurador do antigo IAPl, em São Paulo,
Capital.
_
-Procurador do INPS, em São Pau1o, Capital.
-Procurador da República, em São Paulo, Capita!, a partir de julho de.J 968.
-Procurador da República, em Brasília, a partir
de fevereiro de 1972. ·
-Nomeado 49 Subprocurador-Geral da República por Decreto do Presidente da República de
7-10-75 (DO de 8-10-7.5 ). Designado para oficiar
perante o Tnbunal Federal de Recursos, mais tarde perante o_Supremo Tribunal Federal.
-Nomeado 2? Subprocurador-Oeral da República por Decreto de 1_8-9-76 (DO de 19-9-78).
Designado para oficiar perante 0 Supremo Tnbunal Federal. Está no eXercício do C.a_rgo atê a presente data, tendo sido encarregado de toda a matéria criminal perante a Suprema Corte, onde participa das sessões da Primeira Turma e oficia. no
Pleno como Procurador-Geral Substituto naS ausências e impedimentos eventuais do _Procurador-Geral da República. Estes encargos foram recentemente confirma..dQS_pela Portaria no:> 22, de
5-2-87, do Procurador-Geral da República, Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence (DJ de 6-2-87, pág.
1032).
-Procurador-Geral" da República Substituto,
no exercído do cargo, em 12-6-81.
_-_-::--~

--- PnfJcípios Básicos de Direito Penal.

1• edição - Saraiva - 1982. Esgotada.
~edição- Saraiva- 1986. Esgotada.
3• edição - Saraiva - no Prelo.

Outros Tfabalhos PubHcados
-Enciclopédia Saraiva do Direlto, Verbetes Assinados {principais):
-"Consciência da ilícitude"
-"Contrabando"
~~Culpabilidade de Autor"
-·~culpabilidade pelo fato"
- "Oescaminho"
-"Erro (Direi:t;o Penal)", etc.
__
- Cu1pa da personalidade, ln Revista de Ju~
risprud~la do Tribunal de Justiça do Estado
de São Pau1o, vol, 47, Lex, 1977; idem, ln Jurispenal do STF, vol. 27.
-Culpabilidade e a problemátic-a do erro Jurídico-penal, ln Revista dos Tribunais, vol. 517,
nov. de 1978.
-Unhas básicas para um conc-eito jurídico de
ação em Direito Penal, 1n Rev. dos Tribunais
vol. 529, nov, de 1979;_ idem ln JustltJa, n. 110:
1980; idem, ln Rev. da Faculdade de Diretto
da UFG
42
'vai. • • 1980.
--A Missão do Direito Penal e a Crise da Justiça
Criminal, in Ciência Penal, n. 2, 1980. ...::: VI Congres;o das N~Ções Unid8s Sobre Pr-e~
Vehção do Crime e Tratamento do Delinqüente,
in Trib. da Justiça, ns. 1081 e 1082, out. de 1980;
idem, ln, Rev. do Conselho Penltenclárlo do
DF; no-41/69; idem, ln Rev. dos Tribunais, vol.
544 fevereiro de 1981.
- -0--Sistenla Criminal Brasileiro, Jn Júrispénal
do STF, vol. 3" de 1981.
--____,__-Aspectos da Aplicação da Pena no Anteprojeto de Reforma do Código Penal, ln Ciência Penal
n 1, 1981; idem in Rev Jur. Lemi. n. 169, 1981;
idem ln Rev. da Faculdade de Direito da OFG,
vol. 5,_ 1-2, 198 1.
-,........,...Perspectivas do Direito Penal Brasi1eiro, Jn
Anais -Jornadas de Estudo do Mini$lério Público, 1~ Conf. Nacional Proc. Gerais daJus~ça, Porto
Alegre, 1981;idemlnAnalsdolCongressoBrasileiro de Política Criminal e Penitenciária Imprensa
Nacio_rial~ BraSffia, 1.982.

- Teorias,"do dolo e teorias da culpabilidade,
ln Rev. dos Tribunais, voL 56Õ,- dezembro de
-Corregedor-GeraldoMinistérioPúblicof~1982.._: -- --·=-- ____ -. --·· __ -dera! para o ano de 1983.
__ _· _·_--.~~pectos GeraisdaReform-aPenalBrasi1eira,
ln Rev. do InstitUto dos Advogados Brasileiros,
- Presfdente do CoriSelho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, nomeado pela Portaria
ri' 60; 1983. ~- ·
·· ··
n9 542, de 29-10-86, do Ministro de Estado da
-Etr6 de_tipo e erro de proibição no Projeto
Justiça, Dr. Paulo Brossard.
de Reforma Penal,_ ln Rev. dos Tribunais, vol.
-578~-dezembro ~de 1983; idem ln Rev. d8. PGE
Magistério Superior
do Estado de São Paulo, vol. 20, junho de 1983.
-Prof. Assistente da Faculdade de Dire.ito das
FMU,SãoPauJo,Capital,em 1971,antesdetransferir-se para Brasilia. __
_
·
-Prof. da Faculdade de Direito do Distrito Federal-CEUB.
-Prof. aprovado pelo Conselh~- Federal de
Educação para ledonar a disdj:)firia-Dlreito Pena:J
em curso de especialização de professores (pós..
graduação), proc. 623/82.

-A reforma penal brasileira, separata daRe..
vista Trimestral de Jurisprudênda do.s Estados,
vai. 25, outubro/dezembro de 1983.
_ _- P~incíPios ·Gerãis ·do ·Novo SiStema Pena]
_.Brasileiro, ln__o Direiio Penal· e o novo ·ç6digo
Perial Brasileiro, FabriS Editor, Porto Alegre, 1985.
- Consid_ent_ções_ sobre_ a i1icitudE:: na reforma
penal brasileira, ln Reforma Penal, Saraiva Editora,
. S. Paulo,l985.

Em c(Mliitorla
- C6digo Penal - Anteprojeto de Lei prensa Nadonal, 1981.

Im-

-AnteproJeto de Código de Processo Penal
Imprensa Nacional, i981.
'
-Anteprojeto de Lei de Execução Penal, lm·
prensa Nacional, 1981.
Outras ativJdades desenvolvidas na área do
Direito Penal e do Direito Processual Penal

- Meinbro da ComiSsão examinadOra do cOncurso para ingresso na carreira do Ministério Público Federal (Port. PGR 609n8, DJ de 26-7-78,
e PGR 333/60, DJ de 3-1 0-80).
-Membro da Comissão do Ministério da Jus-tiça que elaborou o anteprojeto de lei de refonna
do C6digo Penal e do Código de Processo Penal,
anteprojeto esse transformado na atual Lei no:>
6.416, de 25-5-77 (reforma parcial do sistema
de penas).
--Membro e coordenador da Comissão incumbida do exame e revisão do Projeto de Código
de Processo Penal, instituída pela Portaria no:> 359,
de_22-4-80, do Mi_njstro de Estado da Justiça (DO
24-4-80, p. 7190nl91).
-Membro e coordenador da comissão incumbida da elaboração da Lei de Execução Penal
instituída pela Portaria n 7z0 839, de ]9-9-80, ~
Ministro de Estado da Justiça (DO 18-9-80, pág.
18698).
-Membro e Presidente da ComissãO recentemente inCl!mbida da reforma do Código Penal,
instituída pela Portaria. n9 1.043, de 27-11-80, do
Ministro _de _Estado da Justiça (D() de 19-12-70,
pág. 23981 ).
.
~Delegado do Brasil ao VI CongresSo das Nações Unidéis sobre Prevenção do Crime e Tratamento do Delinqüente, realizado em Caracas entre 25 de agosto a 5 de setembro de 1980 (Decreto de 25-8-80, DO de 26-8-80), para o quaJ
elaborOu um trabalho, inédito ('Tendências do
crime e estratégias para sua prevenção"... ). adotado como documento básico da atuação da Delegação Brasi1eira naquele Congresso.
-Coordenador científico do I CongresSo Brasileiro de Política Criminal e Penitenciária, reali·za:do em Brasília entré 30-8 e 2-9-81, con_fonne
Portaria n9 278, de 28-4-81, do Ministro de Estado
da Justiça (DO 5-5-81, pág. 7993).
-Membro e coordenador das. três Comissões
:Revisoras dos anteprojetos de Código Pena1 ·Parte Geral, Código de Processo Penal e Lei de
Execução Penal, conforme Portaria no:> 371, de
24-6-81, do Ministro de Estado da Justiça (DO
:.25-6-81, pág. 11880), Comlssôes·essas que se
mcumbiram da redação fma1 dos textos que se
transformaram nos Projetas de Lei do Executivo
n's 1655, (Código de Processo Penal), 1656 (Código Pe_ne!!l- Parte GeraJ) e 1657 (Lei de Execu: ção Penal), todos do ario.de 1983, às dois últfinos
já convertidos em lei (Leis n9s 7 209 e 721 O, de
·11-7-84, DOU 13-7-84). Referidos projetas foram
publicados, no mesmo ano, pela Imprensa Nadona! (volume único), peJo Diário do Congresso
Nadonal, em separata (Suplemento "A" ao n~"
. ª-<)j..:_ ber:n com9, ~m Q!J?Idro compara:tivo, pelo
Senado Federal.
-Tem ·participado de congressos, simpósios
e ministrado cursos em Universidades, bem como
proferido conferências nas principais capitais do
País.
~rasília,!! de~ fevereiro de 1987.- Francisco
de Assis Toledo.

À Comisslío de Constituiçdo e Justiça
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MENSAGEM N• 43, DE 1987
(1'1• 40/87, na origem)
Excelentíssimos senhores membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 128, da CoriStitulção Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração do Egrégio Senado Federal o nome do
Almirante-de-Esquadra Luiz Leal Ferreira para
exercer o ~argo de Ministro do Superior Tribunal
Militar, em vaga reservada aos oficiais-generais

da ativa da Marinha, aberta ern decorrência da
aposentadoria do Ministro Almirante-deEsquadra Júlio de Sá Bierrenbach.

Os méritos do A1mirante-de-Esquadra LuiZ Leal
Férreira, que me induziram a escolhê-lo para o

desempenho desse elevado cargo; consfam do
anexo ''Curriculum Vitae".

_

Brasília, 2.3 de fevereiro de 1987. -José Sar-

ney.
CURRICULUM VITAE

I. -Dados biográficos
A. Nome e sobrenome: Luiz Leal Ferreira

B. Posto atual: Almirante-de-Esquadra
C. Forças Armadas do País:Maiiiiha--Corpo
da Armada
D- Antiguidade atual do posto: 31-7-84
E. Local e data de 11ascimento: Rio de Janeiro

-14-12-26
2. -Dependentes
A. Esposa: Lygia Maria Bacellar Leal Ferreira

B. Filhos: Eduardo Bacellar Leal Ferreira, Ricardo Bacellar Leal Ferreira, Simone Maria Bacellar
Leal Ferreira e Luciana Bacellar Leal Ferreira
3. -Promoções
Aspirante: 17-443
Guarda-Marinha: 25-1-47

Segundo-Tenente:

1~2-48

Primeiro-Tenente: 1-3-50

Capitão-Tenente: 25...3-53
Capitão-de-Corveta - por merecimento:
30-3-57

Capitão-de-Fragata - pO~ merecimento:
22-10-63
Capitão-de-Mar-e-Guerra- por merecim"énto:
19-3-69
Contra-Almirante: 31 -3-75

\'ice-Almirante: 31-7-79
Almirante-de-Esquadra: 31-7-84

4. - Condecorações e citações honrosas
(Militares e Qvis)

Ordem do Mérito Naval (Grau Grá~Cruz)
Ordem do Mérito Militar (Grau de Grande Ofi~
cial)
Ordem do Rio Branco (Grau de Grã~Cruz)
Ordem do Mérito Aeronáutico (Grau de Grande
Oficial)
Medalha Militar de Platina {Teinp6 --de Serviço)
Medalha de Serviço de Guerra (sem estrela)
Medalha: do Mérito Tamandaré
Medalha do Pacificador
Medalha do Mérito Santos Dumont
Medalha do Mérito Português (2' aasse)
Medalha de Distinção {Humanitária de 1~ Oas~
se)
Medolha do Mérito Marinheiro (3 âncoras)
Medalha Militar Coronel Fontoura (Polícia Müi·
tar do Estado do Pará)
'
Medalha do Mérito T'tradentes (Pólída Militar
do Estado do Pará)
Medalha do Mérito do Estado do Pará (Governador do Estado}
Medalha do Mérito do Esta:do do Amazonas
. (Governador do Estado}

Medalha da Ordem do Mérito Judiciário (Grau
de Grã~Cruz)
Colar do Mérito Judiciário do Estado do Rio
de Janeiro
Ordem de Mayo_ ai Mérito Naval - Argentina
(Grau- de Grã-Crui)
Ordem do Mérito das Forças Armadas (Grau
de Grande Oficial}
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho (Grau
de Grã~Cruz}

5.- Postos Ocupados
Contratorpedeiro "Marcílio Dias"
Encarregaçio de Dfvis_ão e Chefe -de Departamento
Colégio Naval
Instrutor
Contratorpedeiro "Amazonas"
Chefe de Departamento
Flotilha de Contratorpedeiros
Ofidal de Eletrónica
NavloMEscOia "Duque de -C:âxias;,
Instrutor de Guardas_~Marinha
Curso de Comunkações para Oficiais
Instrutor de Eletrônica
lnspetoria~GeraJ da Marinha
AS-SiStente do fnspetor
Esi:ação Rádio do Pina
Comanàailte
Subgabinete_ Militar da Presidência da Repú~
blica (Estãa_c;;:u3~ Pern-ambuco) --
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Cursõ de TéCnica de Ensino
Curso de Tá.ti.Ca Anti~Subfnarino
Curso de Agulhas Gfroscópicas
Curso- de_ Aj:ierfeíçoaínento de Eietrônica para
Oficiais
_
Cu"rso BásiCo de Comando da Escola de Guerra
Naval
.·- ~
Curso de Coinando _da Escola de Guerra Naval
Curso Superior de Guerra da Escola de Guerra
Naval
Curso Superior de Guerra da -Escola Superior
de Çuerra

7. - Atlvldades de Ensino
Diretor de Ensino da Marinha e fnstrutor

8. - Infonnações Complementares
A. Idiomas
l-Que Lê: Inglês e Espanhol
11- Que Fala: EspaóhOl

B. Paíse5 visitados:
ltáUa, França, Portugal, Inglaterra, Suêci_a, N<r
ruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Espanha,
Grécia, Uruguai, Argentina, Chile, Boliv:ia, Paraguai, Tunísia, Marrocos, Estados Unidos, Colôm~
bia, Venezuela, Jamaica, Trinídad Tobago, México, Panamá, Senegal, Porto Rico, Peru e Alemanha.

À Comissão de Constituição e Justiça.

MENSAGEM N• 45, DE 1987
(n• 42187, na origem)

Chefe
Contratorpedeiro "Bracui"
COmandante
Instituto de Pesquisas da Marinha
Chefe do Departamento de Administração
Estado~Maior da Armada
Oficiaf de Gabinete
ContratOrpedeiro '-'PARA"
Comandante
Comando-da Força de Contratorpedeiros
Chefe do -Estado-Maior
-Embaixada do Brasil no Panamá

- J\àldo Naval
Diretoria de Comunicações e Eletrónica da Ma~
linha
ViceMDjretoc. .1"'~Diretor

r,. Es_quadrào- de Contrà.torpedeiros
Comandante
Comando de Operações Navais
Encarregado da Subchefia de Comunicações
Comando do 1~ Distrito Naval
Chefe do Estado-Maior
Escola Superior de Guerra
Assistente Marinha - Diretor Cemcfa
ComandO da Força de Contratorpedeiros
Comaridante
Diretoria de Ensino da Marinha
Dlretor
Comando do 4° Distrito Naval (Belém~Pará)
Comandante
O:iilié11do do 1" Distrito Naval
Comandante
Comando-::em~Chefe da Esquadra
Comandante-em-Chefe
se(:retaria~Gera1 da Marinha
SeCretárlo-Gecal
-comando de Operãç9es NéWais
Coro.andante
Dfretoria~Geral de Navegação
Diretor-Ger_al
Estado-Maior da Armada
Chefe do Estado~Maior da Armada (Atual C<r
missão)

6. -Instrução
Escola Naval

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena~
do Federal
De conformi~ade com o artigo 42 (item III)
da Constituição, tenho a honra .de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Rubens Antônio Barbosa,
Ministro de Primeira Casse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador Chefe
da Delegação para o Desarmamento e os Direítos
Humanos, nos termos dos artigos 56 e 58 do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n 9 93..325, de 1g de outubro
del986..
-----

2. Os méritos do .Effib~adOr -RUbens Antônio
Barbosa, que me induziram a escolhê~lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informação do Ministério da~ Relações Exteriores.
Brasília, em 27 de fevereirO de 1987.-- José
Samey.
CURRICULUM VITAE
Embaixador Rubens António Barbosa

São

Pau1o/SP~_l3

de junho de 1938.

Filho de José Orlando Barbosa e
Uce Farina Barbosa.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND/
UB.
_
.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,
lRBr.
Planejarnento Governamental da Universidade
de Brasma, _
Curso de Anális_e Econômica e Economia ca~
feeira do IBC
Economia, Finanças e Politica como ouvinte
na ''London School of Economics" Londres, ln·
glaterra.
_ Curso sobre GovernO e Política na América Latina na ""L.ondon School of EConomlcs", Londres.
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Curso sobre Relações_ entre civis e militares no

"King's College da London School of
mies", Londres.

_

,

\11I Período de Sessões do Conselho da Organização _Internacional do Açúcar e S®S Reuniões
Preparatórias, LOndres, 1971 (delegado suplente).
Ã disposição do Ministro das Relações Exteriotres da Arábia_Sa,ud.ita, 1972.
IV Coriferêncta de Cúpula dos Países Não Alinhados, Argel, 1973 (assessor).
Missão Precussora à China, enCarregado da ins·
talação da Embaixada em Pequim, 1975 (mem-

Econo~

.

Mestrado de Política (MA. Degree in Area Stu-

dies LA) na "London Schoól of Econom[çs_".
Londres.

Chefe do Gabinete de Educação e Cultura do
Distríto Federa], 1974.
Secretário Executivo -da Fundação Alexandre
de Gusmão, 1982.
~
__
.
Assessor do Coordenador e secretário Execu-

bro).

-m ReUnião da ComissãO- Mista _Brasil-Roménia,

1975 (delegado).

tivo do Programa Nacional de Desburocratização
integrante da Presidência da República, 1984.
Representante do Programa Nacional de Desburocratização na Comissão de Facilit de Comércio Exterior, 1984.

Feira de Budapeste, 1976 (diretor do pavilhão
do Brasil).
IV Reunião da -COmissão Mista Brasil-Roménia,
1977 (delegado).
V Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS,
1977 (delegado).

Terceiro-Secretário, 7 de novembro de 1962.
Segundo-5ecretário, antigUidade, ]9 de dezem-

Representante do MRE na Comissão Brasileira
de Intercâmbio, 1978.
_
_
Til Reunião da Comlssão Mista Brasil-Bulgária,

bro de 1966.

Primeiro-Secretário, mei'ecimeiltO, 19 de janeiro
de 1973.

·

Si>fia; 1978.

Conselheiro, merecimento, 19 de marçÕ de
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, _12
-·Ministro de Primeira Classe, merecimento, 29

de dezembro de J 979.
de junho de 1984.

Assistente do Chefe da Divis:t!o de Passaportes,
1963.

.

, Oficial de Gabinete ~d6 M[rlistro de Estado,

1963.

Assistente do Chefe do Se:rviço de Relações
com o Congresso, 1963.
Oficial de Gabinete interino~ do Ministro de Es~

_

Assistente do Chefe do Departamento da Ásia,
-- -África e Oceania, 1972n3.
Assessor do Chefe do Departamento Econô·
mico, 1973n4.
Assessor do Chefe do Departamento da Europa, 1974n6.
Chefe da-Divisão ·da Europa II e Secretário Executivo da COLESTE; 1976/84.

Chefe, substituto, do Departamento da Europa,
1983/84.

(membro).

·

·

Delegação em viaQem oficial do Ministro César
CaiS_à:TChecosloVáquia, 1980 (merilbro).
VI Reunião da Comissão Mista Brasii-Hungrla,

1985/86:

Representante do Ministério das Relações EXteriores no Conselho de Administração de ITAIPU,
....

Subsecretário-Geral de Adrninjstração e de Comunicações, 1986'.
Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos Multilaterais e Especiais, 1986/87.
Londres, Terceiro-&cretárío, 1966.
Londres, Segundo-Secretário, 1966/69.
LondresX:ônsul Adjunto, 1969{70.
Londres, Encarregado, 1971 e 1972.
I Sessão do COnselho Internacional do Açúcar,
1960 (membro).
nReunião Anual Ordinária do CIES, Sâ6 Paulo,
1963 (membro).

··

1980 (membro).

Agregado; 1984.

.

..

VReunião ~ _ÇQmissão Mista Brasii-URSS, Bra·
sília, 1979 (delegado).
VIJI Reunião da Comissão Mista Brasii-Tchecoslováq~ia_. Brasília, 1979 (delegado).
A disposição do Vice-Presidente da URSS, Vasili
V. Kuznetzov, durante as cerimônias de posse do
Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Bra"_si]!_a, 1979.
Delegação em viagem oficial do Ministro César
Cais à Polônia, 1980 (membro).
Delegação em viagem oficial do Secretário-Geral da Fazenda, Eduardo de CaJValho à Polônia,

Sécretário Especial de Relações com o Congresso, 1984/85.
Chefe do Gabinete do 1'-\inisto de Esta,do, _

1985/86.

.

- V Reuntão da Comissão Mista Brasil-Hungria,
Brasília, 1978 (delegado).
- fi Reunião da Comissão Mista Brasil-República
Democrática Alemã, B.rasília, 1978 (deleg~do).
_ I)elegação em viagem oficial dÕ MiTtistro-Angelo Cã.Jmon de .Sá, à Polônia, 1978 (membro).
Missáo Comercial. à RDA e. à aulgária, 1978
(sub_c_hefe).
Delegação em viagem oficial do Ministro César
Cals à Romênia; 1979 (membro).
Mi_ssão_ T é<;nica e Comerç_!al à URSS, 1979

1976.

tado, 1984/66.

Budapeste, 19"80 (delegaao).

IU Reurnao da Comissão Mista BrasU-RDA, B~r
lim, 1980 (delegado).
-----~ Rei..rr1iao da Comissão Mista Brasil-Polônia,
BrasDia, 1980 (delegado).

- VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Bulgária,
Brasília, 19BO (delegado).
V Reunião da Comissão Mista Brasil-Iugoslávia,

. BrasDia, 1980 (delegado).
V Reunião da Comissão Mista BrasH-Romênia,

--

BrasDia, 1980 (delegado).

·

- VI Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS,
Brasília, 1980 (delegado).
VIl Reunião da Comissão Mista Brasil-ORSS,
Mosc__ou, 1981 (delegado).
IX Reunião da Comissão Mista Brasii-Tchecos-

XIII Conferência da UNESCO, Paris, 1964 - lováquia, Praga, 1981 (delegado).
VI Reunião da Comissão Mista Brasii-Romênia,
Bucareste, 1981 (delegado).
Seminário de Peritos Governamentais -em Políti<:a Comercial, CEPAL, Brasilia, 1964 (membro).
IV Reunião da Comissão Mista Brasil-ROA. Brasl1ia, 1982 (subchefe).
XX Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
York, 1965. (membro).
VIII Reunião da Comissão Mista Brasii~ORSS,
Brasflia, 1982 (delegado).
XXI AsSembléia do Grupo Internacional de EsVII Reunião da Comissão Mista Brasil-Hungria,
tudos sobre a Borracha, Cingapura, 1970 (representante).
Brasilia, 1982 (subchefe).
(membro).
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V Reuni&» da Comissao Mista Brasil-Bulgária,
Sófia, 1982 (subchefe).
DeleQação- que niegociOü-àSpeCtos __ c!9 relacionamento financeiro e_ comercial com a Polônia
Var.sóvia~ 1982 (chefe).
Comitiva do Vice-Presidente Aureliano Chaves,
em visita _oficial à República Popular na Hungria,
1982 (rriembro).

Delegação Especial que representou o_ Governo
brasileiro nas exéquias do Presidente da {JRSS,
Leonid Brejnev, 1982- (membro}.
V Reunião da Comissão Mista Brasil-ROA, Ber·
llm, 1983 (subchefe).
X Reunião da COmissão Mista Brasil-Tchecoslováquia, Brasília, 1983 (delegado).
VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Bulgária,
Brasília, 1983 (delegado}.
IX Reunião da Comissão lntergovema,mental
Brasil-{JRSS, Moscou, 1983 (delegado),
Delegação brasileira que participou dos enten·
dimenrtos cotTI o Oube de Paris relacionados
com a dívida polonesa, 1983 (membro).
Comitiva do MinistrO das Relações Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, em visita oficial à Repú·
blica Federativa Socialista da Iugoslávia, 1983
(membro).
Designado pelo MRE para proferir'_ conferências
todos os aõos, âe.Sde 1977, nO Esta® Maior das
Forças ARmadas (EMFA), Escol~ Superior de
Guerra (ES_G)- nã Escola de _Guerra Naval (EGN),
Escola de Comando e Estado Mé,lior da Aeronáutica (ECEMAR).

Seminário sobre os Militares e a América latina
organizado pela Chatman House em 1970,_mono·
grafia sobre os "Militares e o Desenvolvimento
Econõmko no BrasH desde 1964".
-~Seminário sobre comén;:io Leste/Oeste- e Sull
Leste patrocinado pela UNCfAD, Genebra, 1984
(perito).

Delegação Especial que representou o Governo
brasileiro nas exéquias do Presidente da URSS_,
Yuri Andropov, 1984 (membro).
Qelegação brasileira à reunião do Club,e.de Paí~
sobre a dívida polonesa, 1984.
Reunião de grupo ad hoc:: de perltos para consi·
derar meios de expandir o intercâmbio comercial
entre países com diferentes sistemas económicosociais, Genebra (UNCTAD), 1984.
Reuniões sobre o Ccmselho de Administração

da ITAIPG BlNACIONAI..,

1985 (membro).

Com.IJ:iva do _Ministro das RelaçõeS Exteriores,
Olavo Egydio Setubal, ein visita ofiCial a Buenos
Aires, 19"85 (membro).
Comitiv~: do Ministro das Relações Exteriores,
Olavo Egydio Setubal, em viagem de trabalho
a Punta dei Este~ Uruguai (Encontro -ministerial
com os Chanceleres do Uruguai e da Argentina),
1985 (membro).

Delegação em visita de trabalho do Ministro
das Relações Exteriores, Olavo Egydio Setubal,
a Suécia e EUA (Reunião Ministerial Informal sobre ComérCio Interria_cional), EStocolmo, 1985
(membfOJ.
~
Comitiva do ~Ministro das Relações EXteriores,
Olavo Egydio Setubal, em visita oficial a fndia,
1985 (membro). .

.

Reunião de Nível Ministerial para o lançamento
do Sistema. Geral de Preferências Comerciais
(SGCP). Genebra, 1985 (delegado).

Missão_ Especial brasileira as cerimônias de
possi do_ Presidente do Peru, Dol.ltor_Aian Garcia,
1985 (membro).

·

Missão Especial brasileira as solenidades _de
posse do Presidente da Bolívia, Doutor Victor Paz
Estenssoro, 1985 (membro).
Comitiva do Presidente da República em visita
oficial ao_Gruguai, 1985 (membro).
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Delegaçóo do Brasil • Reunião de Chanceleres
do Grupo de Apoio a Contadora, em Cartagena,
Colômbia, 1985 (membro).
XL Sessão Ordinária da Assembléia Geral da
ONO, 1985 (delegado). Comitiva do Presidente
da República no encontro presidencial com o Pre-sidente Stroessner, do Paraguai, em Itaipu, 1985

(membro).

Coni.itiva do Presjdente da República no encon·
tro presidenda1 com o Presidente Alfonsin, da Argentina, em Puerto Jguazu, 1985.
XIV Assembléia Geral Extraordinária e XV As·
sembléia Geral OrdináJ5a da OEA em Cartagena,
Colômbia, 1985 (delegado).
Delegação brasileira a Reunião Ministerial do

Conselho Latino Americano do Sistema Econõmico Latino Americano (SELA), Caracas, Venezuela, 1985 (membro).
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores,
Olavo Egydio Setubal, em visita oficial a União

das Repúblicas Socialistas SoviétiCas, 1985
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Ordem do Mérito Militar, Brasil.
Medalha Mérito Tamandoré, Brasil.
Medalha Lauro Müfier, Brasil.
Prêmio Gastão Vidigal, Brasil.
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Grande
Ofidal, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande OficiaJ,
Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Legião da Honra, Brasil.
- Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha do Pacificador, Brasil.
Ordem da Coroa de Ca!Valho, Cavaleiro, Grão
Ducado de Luxemburgo.
Cruz do Mérito, Cavaleiro, República Federal
da-Alemanha.
Ordem do Mérito, Oficial, República do SenegOI.

..

-- Ordem da Coroa, CavaleiiO, Bélgica.
(membro).
Ordem da Estrela de Solidariedade Italiana, CaReunião de Coordenação com os Embaixado-valeiro, ftáJia.
res do Brasil nos países do Leste EurOpeU, FrankOrdem de Homayon, Cavaleiro, Irã.
furt. Alemanha, 1985 (membro).
Membro da Royal Victorian Ordem, Orã- BreDelegação brasUeira a Reunião do Conselho
tanha.
de Cartagena, Montevidéu, 1985 (membro)._
Oi"dem do Mérito, Cavaleiro Oficial, República
Missão Especial oficial que acompanhou o PreItaliana.
sidente da República a Manaus, no encontro com
Ordem do infante Dom Henrique, Oficial, Poro PresidentE!' Belisárip Betancur, da Colômbia,
tugal.
1986 (membro).
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores,
O Embaixador Rubens Antônio Barbosa se en"Clava Egydlo Setubal, na Reunião Ministerial de
contra nesta data no exerclcio de suas funções
Caraballeda, Venezuela, do Grupo de_ Contadora
de Subsecretárlo~Geral de Assuntos POlíticos Mul. . .
e de Apoio, 1866 (membro).
tilaterais e Especiais do Ministério das Relações
Comitiva do Ministro das Relações ExteriOres,
Exteriores.
Olavo Egydfo Setubal, em visita oficial ao ParaSecretaria de Estado daS Relações Exteriores,
guai, 1986 (membro).
em de
de 1987. - (Marco César Mefra
Delegação brasileira a Reunião de Cúpula do
Naslausky,) Ch'efe do Departamento do Pessoal.
Movimento Não Alinhado, Harare, 1986 (chefe).
XLI Assembléia Geral da Ol-ganização das Na(,'! Comlsslio de RelaçéJes Extenores)
ções Unidas, Nova York, 1986 (delegado).
Delegação brasileira as consultas informais preparatórias as Reuniões do Comitê sobre Annas
MENSAGENS
Químicas da Conferência do Desarmamento, Genebra, 1986.
Do Senhor Presidente da República, submeDelegação brasileira as reuniões intersesslonals
tendo à deliberação do Senado projetos de
,reladonadas com a Convenção de Armas Qulínilei:
::as, Genebra, 1987 (chefe).
Delegação brasileira a XI.Jll Sessão da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, GeMENSAGEM N• 44, DE 1987
nebra, 1987 (chefe).

(N• 860/86, na origem)

PubHcações:
· .Mercado Comum Ew-opeu e a América Latina,
Revista da Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, !959.
Normas e Procedimentos para o intercâmbio
comercial com o Leste Europeu (1977) publica~o
nos "Trabalhos do Seminário c!_e Novas cJportunidades para a Exportação' da Fundação Centro
de Estudos de ComérCio Exterior.
Como penetrar no Mercado do Leste Europeu,
Conferência pronunciada em Seminário sobre
novos mercados, patrocinado peJa AEB .e publicado na Revista indústria e Desenvolvimento da
FIESP. Os militares e o DesenVolvimento EConómico no Brasil, desde 1964 (não editado).
Tese de mestrado na "London School of Economics' 'Technocratic Mllitarism a new variable
in Latin Amerlcan Politics', (não editado).
Artigos na Gazeta M.ercantD, Folha de S.
Paulo, Jornal do BrasD, Correio Brazilfense
e Jornal de Brasília, sobre assuntos referentes a
Desburocratização e Comércio Exterior.

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 51, combinado com o
artigo 42, item V, da Constituição Federal, tenho
a l}onra de submeter à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de _Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "altera a legislação do lmposto sobre a Propriedade Territorial
Urbana do Distrito Federal, constante do Decreto-lei n~ 82, de 26 de dezembro de 1966, e dá
outras providências".
Brasília, 30 de dezembro de 1986. - -José

Samey.
E.M.E.
N' 027186 - GAG
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a satisfação de submeter à consideração
de Vossa Excelência o anexo projeto de lei alterando disposições do Decreto-lei n' 82, de 26 de
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dezembro de 1966. que regula o Sistema Tribu·
tário do Distrito Federal.
2. A alteração dos artigos 11. 19 e 20 do Decre.
to-lei referido objetiva.:

a) extinguir a Taxa de Umpeza Pública, instituída pela Lei n? 6.945, de 14 de setembro de
1981;
b) instituir alíquota progressiva do IPTO para
os imóveis não edificados, partindo de 8% em
1988 e atingindo 15% em 1991; --c) aumentar de 0,25% para 0,50%, alíquota
do JPTU dos imóveis residenciais ocupados pelos
proprietários;
d) amf;iiar para 2,00% (dois por cento), o imposto para todos os demais imóveis, inclusive os
em que parte do prédio seja destinado para fim
residencial.
3. O aumento gradativo das alíquotas do IPTU
para os terrenos não edificados é parte de uma
política tributáriéi e social, que objetiva:
a) reduzir o desémprego, principalmente na
área de mão-de-obra não qualificada;
b) combater a especuJação imobiliária;
c) incrementar a construção civil;
d) desenvolver as atividades produtoras na região geoeconõmica do Distrito Federal.
4. Ãpós 26 anos de _sua inauguração, Brasília
ainda tem 73.317 terrenos não_ edificados, correspondendo a 29,24% do total de imóveis existentes
no -cadastro imobiliário em 23 de julho de 1985
(Quadro H). Esta situação resulta em uma indefinição do perfil urbano da Capital do Brasil, acarretando dificuldades técnicas e enorme dispersão
no planejamento do fiuxo populacional, abastecimento de água, luz, telefone, serviços de esgotos
e outros.
5. A proposta de duplicação das alíquotas do
IPTU dos imóveis comerciais e dos residenciais
ocupados pelos proprietários se justifica pela
constatação de que o Distrito Federal mesmo
possuindo uma população com destacada capacidade contributiva, um comércio pujante e altíssima valorização do$ imóveis em decorrência da
infra-estrUtura existente, vem praticando as menores aJíquotas do lPf(J do País: 0,25% e 1,00_%~
respectivamente (Quadro DI}.
6.A aJíquota dos 27.190 imóveis residenciais
utilizados para geraÇãO de r~ndas não é alterada,
permanecendo em 1,00%, exatamente J)ara não
prejudicar os locatários que são, em última análise, os que se sujeitam ao imposto peJa transladação permitida pela Lei do inquilino.
7. A proposta de extiriç:iio" da T~ de Umpeza
Pública- TLP; cOnstante do artigo 49 do projeto,
decorre sobretudo de conveniência administrativa. O vaJor específico da Taxa não tem corres-pondido ao custo da estrutura necessária ao seu
lançamento, controle da arrecadação e cobrança
judicial. Ademais, o excessivo número de prestações no_ camê do lPTO tem causado ao contribuinte esquecimento e confusão no controle do
pagamento dos dois tributos.

8. As medidas ora submetidas à superior apreciação de Vossa Excelência trarão r:esultados financeiros positivos para o Distrito Federal, masmo com a extinção da Taxa de ümpeza Pública.
9. Am~~· afetando mais de 200.000 proprietários de imóveis, deverá ter ampla repercussão
social.
1O. Assim, re_queiro a Vossa Excelência o encaminhamento do projeto ao Senado Federal.
No ensejo, reitêro a Vossa Excelência a expressão de meu elevado apreço. -José Aparecldo1
de ODvelra, Governador do Distrito Federal.
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III

DEMONSTRATIVO DAS AI.fQUOTAS DO UTU EM DIVERSAS CIDADES CAPITAIS DE ESTADOS

CIDADES

IMOVEL RES!
DENCIAL

IMÓVEL COME!_

TERRENOS NÃO EDIFICADOS

CIAL

ACRE

0,50

0,50

1,00

MANAUS

1,00

1,00

5,00

BEWi

0,20

0,40

2,00

POR,TO VELHO

l.,oo

1,00

11,00

sxa Lutz

1,00

1,00

FORTALEZA

t.oo

1,00

•

16,00

15,00

NATAL

0,60

0,60

5,00 a
5,00
1,00

JOÃO PESSOA

0,60

0,60

1,50

RECIFE
MACEIO

1,00

1,00

2,00

1,00
1,00

1,00

2,00

a

6,00

ARACAJU

1,00

2,00

•

4,00

•
•
•

3,00

a

3,00
4,50

SALVADOR

0,70

1,20

BELO HORIZONTE

0,50

t.oo

2,50
0,80

VI:r<lRIA

0,80

0,80

2,00

IUo' DE JANEIRO

0,80

0,80

o,so

SÃO PAuio

1,20

1,20

2,40

CURITIBA

0,50/1,00

1,00/1,50

1,00

PLOJUANÓPOLIS

0,50/1,50

0,50/1,50

1,00

}19.ll'IO ALEGRE

.D,.85

1,21}

2,50

COUNIA

0,30

0,40

0,80

1,00

1,50

CAMPO GRANDE

0,60/0,80
1,00

1,00

1,50

DISTRITO FEDERAL

0,25/1,00

1.oo

3.00

CUIABÁ

•

•

•
•
•

3,00

10,00
3,00

7,00

6,00
3,00

.!Q!!!.:
REVISTA DE FINAliÇAS PilBLICAS N9 .336 - OUT/NOVE/DEZ-83
MINIST~RIO DA FAZENDA -

SECRETARLA GERAL - SECRETARIA

DE ECONOMIA E FINANÇAS,
PROJETO DE LEI DO SENADO.
N• I, DE 1987-DF

Altera a legislação do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Urbana do Dls~
t.rlto Federal, constante do Decreto-lei
n• 82, de 26 de dezembro de 1966, e
dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. ]9 O art. 11 do DeCreto-lei n9 8:~ÇCfe -20
de dezembro de 1966, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 11. Até o dia dez de cada mês, os
tabelionatos de no~s .e os Cartórlos_de Reg[s·
tro de Imóveis envjarão, à Secretaria de Finanças do Distrito Federal, COJ1lunicações,
em extrato, dos atas relativos a imóveis situados no Distrito Federal, realizados no mês
anterior.

Parágrafo único. Os modelos daS comunicações determinadas neste artigo, bem como as demais normas complementares referentes ao Cadastro Imobiliário, serão os estabelecidos em reguJamento."

Art. 2 9 A. Seção- v_ dq CapftUlo I do Título n
do Decreto-lei n9 82, de 26 de dezembro de 1966,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"SEÇÂOV
Da Base de Cálculo e das Aliquotas

n-terreno urbano edificado:

~I) .Q,50%

(r:nelo por cento), -quanto aos
prédios exclusivamente residenciais ocupados pelo proprietário, promitente comprador, .
cessionário da promessa ou por quem tenha
sobre o imóvel direito real do usufruto, uso
ou habitação:
b) 1,00% (um porCento), quanto-aos prédios exclusivamente residenciais;
c) 2,00% (dois por cento), para todos os
demais casos, inclusive os em que parte do
prédio seja destinada para fim residencial."

Art. 19. A base de cálculo do imposto é o
valor venal do imóvel, resuJtante de arbitramento efetu~do pela autoridade administrativa com base nos elementos do Cadastro
Imob)liárlo Fiscal, decorrentes da avaliação
Arl3 9 A Administração do Distrito Federal atuaanual do imóvel, segundo o disposto no artilizará, anualmente, para fms de lançamento do
. gõ 13 desta lei.
Art. 20.-bimposto será ca1culado mediante . IPTU, a base de cálculo do imposto, s_egundo as
regras cOnStantes das disposições do art. 13 do
a aplicação das seguintes alíquotas:
Decreto-lei rf. 82-, de 26 de dezembro de 1966.
1- terreno urbano não edificado, inclusive
_Arl 49 A partir de 1, de janeiro de 1988 fica
com obra em fase de construção, d_e demorevogada a Lei n9 6.945, de 14 de setembro de
1981.
.
lição, condenada ou em ruína:
·
a) 8,0% (oito por cento), no exerdcio de
Art 5 9 Esta lei entra. em vigor a partir de .19
1988;
de janeiro de 198_8.__
.
_
b) 10,0% (dez por cento), no exercido de
_Art. 6<? Revogam-se as disposições em contrá1989;
rio.
~ c) 12,0% (doze por cento), no exercido
BrasJ1ia, de
de 1986; 1659 da Independe 1990;
· ··
dênCia e 989-da República.
d) 15,0% (quinze por cento), a partir do
Às Comissões de Constituição e Jusüça, do
exercício de 1991;
Distrito Federal e de Finanças.
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MENSAGEM No 49, DE 1987
(1'1' !11187, na origem)

Art. ~ Esta LeJ entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília,
de
de 1987.

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal:

Nos termos do artigo 51, combinado com o
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LEO!SLAÇÃO CITADA

TfrULO

n

Da Remuneração de
Bombeiro-Militar na Ativa

CAPITULO!
Da Remuneração ·

artigo 42, item V, da Constituição, tenho a honra

de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex·
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal,
o anexo projeto de lei que "dá nova redação a
dispositivo da Lei n» 7.435, de 19 de dezembro

de 1985".
BraSJ1ia, em 6 de março de 1987. -José Sarney.
E.M.E
N9 004/87
Brasília, 24 de fevereiro de 1987
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

J..EI N• 5.906,
DE 23 DE JULHO DE 1973

Dispõe sobre a remuneração dos bombdros-mllltares do Corpo de Bombeiros
- do Disbito Federal, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal decreta e
eu sanciori6 ci SeQ-Uinte Lei:
TfrUL<) ,·

Conceltuações Gerais

ca.
Tenho a honra de submeter à consideração
de Vossa Excelência o anexo Anteprojeto de Lei,
que altera dispositivo da Lei n"' 7.435, de 19 de
dezembro de 1985.
2. A referida Lei, que fiXa o valor do soldo

de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal e altera dispositivos da Lei ll'1 5.906;-de

23 de julho de 1973, estabelece ainda, em seu
artigo 2-1, os percentuais devidos pela Indenização
de Habilitação Bombeiro-Militar.
__
3. para a Polícia Militar do Distrito Federal,
considerada força auxiliar, reserva do Exército,
como também o é o Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, a fixação dos valores percentuais
dessa indenização foi delegada ao Governador
do Distrito Federal, nos termos do artigo 29 da
Lei n9 7.412, de 6 de dezembro de 1985.
4. Considerando que a Polícia Militar, e oCo~:
po de Bombeiros são instituições com estrutura
e organização análogas, a delegação de comp~
tência ao Chefe do Executivo local para estabelecer os valroes percentuais de lndenização devida
ao bombeiro-militar, constitui medida que possibilitará, além da necessária igualdade de tratamento, maior rapidez e objetividade nas decisões.
5. Assjm, Senhor Presidente, apresento minuta, na forma de Anteprojeto de Lei, que dá nova
redação ao caput do artigo 29, da Lei n~ 7.435,
de 19 de dezembro de 1985, atribUindo ao Governador do Distrito Federal competência para faxar
os valores percentuais devidos pela Indenização
de habilitação Bombeiro-Militar.
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência meus protestos da mais alta estima e profundo respeito.
-José Aparecido de Oliveira, Governador do
Distrito Federal.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 2, de 1987-DF
Dá nova redaçáo a dispositivo da Lei
n• 7.435, de 19 de dezembro de 1985.
O Senado Federal decreta: Art }9 Ocaputdoartigo,2Jdalein97.435,
de 19 de dezembro de 1985, pãssa a vigorar com
a segulnte redação:

"Art. 29 A Indenização de habilitação
Bombeiro-Militar é devida ao bomhe&o-ffiilitar peJos cursos realizados. com aproveitamento, em qualquer posto ou graduação,
com os valores percentuais fixados pelo Governador do Distrito Federal."

Art. ,3'1 A remuneração do bombeiro-militar
na ativa compreende:
I - Vencimentos: quantitativo mensal em dinheiro devido ao bombeiro~mllitar na ativa, compreendendo o soldo e as gratificações;
11-lndenizações: de conformidade com o Ca·
pítulo IV, deste TítuJo.
Parágrafo único._- O bombeiro-militar na ativa
f~jus, ainda, a outros direitos constantes do Capí..tuJo V, deste Título.
·

CAPITULO II
Do Soldo

Art. 1~Esta Lei regula a remufleração dos bomArt. 49 Soldo é a parte básica dos vencimen~
beiros-militares do Corpo de Bombeifos do Dis- tos inerentes a9 posto ou à gradução do bombei_bito Federal, a qual compreende vencimentos ou ro~militar da ativa.
proveirtõ-s e lndenizações, e dispõe sobre outros
Parágrafo único, O soldo do bombeiro-militar
direitos.
é irredutível, não está sujeito a penhora, seqüestro
Art. 2» Para os efeitos desta Lei, adotam-se as ou arresto, exceto nos casos especificamente preseguintes conceltuações:
vistos em lei.
I - Comandante - é o blulo genérico dado
Arl 59 O direito do bombeiro-militar ao soldo
ao bombeiro-militar, correspondente ao de chefe tem inicio na data:
ou outra denominação que tenha ou venha a ter
I - do ato de promoção, para o Oficia];
aquele que, investido de autoridade decorrente
II- do ato da declaração, para o Aspirantede leis e regulamentos, for responsável pela admi- a-Oficia];
nistração, emprego, instrução e disciplina de uma
III- do ato de promoção, para o Subtenente
organização de bombeiros-militares;
e demais praças;
. ll - Missão, Tarefa ou Atividade - é o dever
IV- do ato de classificação, para o Soldadoemergente de Uma ordem específica de comando Bombeiro de 2~ Classe;
ou chefia;
V- da incorporação-no Côrpo de Bombeiros
DI - Organização de Bombeiros-Militares do Distrito Federal, para os voluntários;
e a denornin8ção genérica dada -a unidade de
VI- da apresentação no Corpo de Bombeiros,
tropa, escola, centro ou a qualquer outfa unidade quando da nomeação inicial ou designação para
administrativa ou operativa do Corpo de Bom·
quaJquer posto ou graduação no Corpo de Bom·
beires do Disbito Federal;
beiras do Distrito FederaJ;
IV- Corporação- é a denomiÍ1ação dada,
VII- do ato da matricula, para os alunos da
nesta Le~ ao Corpo de Bombeiros do Distrito Fe- Escola de Forrilação de Oficiais.
deral;
Parágrafo único. Nos casos com caráter re.
V - Sede - é todo o território do Distrito
troativo, o soldo será devido a partir das datas
Federal;
declaradas nos respectivos atos.
- VI - Na ativa, da ativa, em serviço ativo, em
Art 6~ Suspende-se, temporariamente, o diserViço na a:tiva, em aôvidade - é a situação do
reito do bombeiro-militar ao soldo, quando:
bombeiro-militar do Corpo de Bombeiros do Disl-em licença para tratar de interesse partitrito Federal capacitado para o exercício de cargo, cular;
comissão ou encargo;
U- agregado pa~a exercer aUvidades estranhas
VII:-- Efetivo serviço- é o efetivo desempenho
à Corporação·, estiver em exercido de cargo públide cargo, comissão, encargo, incumbência, servico civil temporário e não eletivo ou _em função
ço-Ou -afuiidade de bombeiro-militar, pelo bombei- de natureza civil, inclusive de administração indi~
ro-militar e·m selViço ativo:
reta, respeitado o direito de opção;
VIII- CarQ-o de bombeiro-militar - é aquele
Iii-na situação de desertor.
que só pode ser exercido por bombeiro-militar
Art. 7? O direito ao soldo cessa na data em
em seiViço ativo e que se encontra especificado que o bombeiro-militar for desligado da ativa do
nos Quadros de Efetivo, ou previsto, caracterizado Corpo de Bombeiros do Distrito Federal por:
ou definido como tal em outras disposições legais.
1- anulação de incorporação, desincorporaA cada cargo de bombeiro-mmtar corresponde
ção, licenciamento ou demissão;
wn conjunto de atribuições. deveres e responsaH- exclusão a bem da disciplina, ou perda do
bilidades que se constituem_ em obrigações do posto e patente;
respectivo tifulãi;- - - 1H- transferência para a reserva _ou reforma;
IX- COrriisS-ãO, -EncargO, Incumbência, Servi·
IV- faleCimento,
ço- ou Afividade de Bomhelro-Militar- é o exerArt. &' O bombeiro-militar, considerado decido das obrigações que, pela generalidade, pe- saparecido ou extraviado em caso de calamidade
culiaridade, duração, vulto ou natureza das atribui· púbUca, em viagem, ou no desempenho de qualç_ões não são catalogadas como posições titula- quer seiViço, terá o soldo pago aos que teriam
das em Quadro de Efetivo, Quadro de Organi- direito à sua pensão militar.
zação ou dispositivo legal;
§ }9 No caso previsto neste artigo, decorridos
X- Função- de bombeiro-militar - é o ex.er- 6 (scis) meSes, far-se--á a J:la!;tilitação dos benefidclo das obrigações inerentes ao cargo ou co- ciários, na forina da lei, cessando o pagamento
missão.
do soldo.
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§ 2" Verific21!0do-se o reaparecimento do bombeiro militar, e apuradas as causas de seu afasta-

Art. 17. Aplica-se ao bombeiro militar desaparecido -ou extraviado, quanto às gratificações, o
previsto no artigo 8° e seus parágrafos, desta lei.
Art.__ lS. )?ara fins de concessão das gratificações, tomM-se-á por base o valor do soldo do
_ postO ou graduação que efetivamente possua o
bombeiro mllitar, res~lvado o previsto no artigo
9' e seus parágrafos, quando será considerado
o valor do soldo do posto ou graduação correspondente ao cargo ou comissão eventualmente
desempenhados.

mento. caber-lhe-á, se for o caso, o pagamento
da diferença entre o soldo a que faria jus. se tivesse
permanecido em serviço, e a pensão recebida
pelos beneficiários.
Art. 99 O bombeiro militar no exercido de cargo ou comissão, cujo desempenho seja privativo
do posto ou graduação superior ao seu. percebe

o 'soldo daquele posto ou graduação.
§ 1~ Quando, na substituição prevista neste
artigo, o cargo ou comissão for atnbuível a mais
de um posto ou graduação ao substituto, .cabe
o soldo correspondente ao menor deles.
§ 29 Para os efeitos do disposto neste artigo,
prevalecem os postos e graduações correspondentes aos cargos ou comlssõ_es estabelecidos_
em Quadro de Efetivo, Quadro de Organização
ou dispositivo legal.
§ 39 O disposto neste artigo não se _aplica
às substituições por motivo de férias, núpcias,
luto, dispensas do seiViço ou licença para trataR
mente de saúde, até 30 (trinta) dias.
Art. 1 O. O bombeiro militar receberá o soldo
de s_eu posto ou graduação, quando exercer cargo
ou comissão atnbuídos, indistintamente, a 2 (dois)
ou mais postos ou graduações e possuir qualquer
destes.
11. O bombeiro militar continuará com
direito ao soldo do seu posto ou graduação em
todos os casos não previstos nos artigos 69 e
79 desta lei.

SEÇÃOII

Da Grati6cação de Tempo
de Serviço
Art. 19. A Gratificação de Tempo de Serviço
é devida por qüinqUênio de tempo de efetivo servi·
ço-prestado.

Das Gratificações
SEÇÃOI

Disposições Preliminares
Art. 12. Gratificações são as partes dos venciR
mentos atribuídas ao bombeiro müitar como estíR
muJo por ativfdades profissionais e condições de
desempenho peculiares, bem como pelo tempo
de permanência em serviç_o.
Art. 13. O bombeiro mllitar, em efetivo serviço, farâ jus às seguintes gratificações:
l-Gratificação de Tempo de SeiVlço;
ll- Gratificação de Habllitação de BombeiroMilitar;
ill- Gratificação de Serviço Ativo.
Art.14. Suspende-se o pagamento das gratificações ao bombeiro militar:
1- nos casos previstos no artigo 6<> desta lei;
U-no cumprimento .de pena decorrente de
sentença passada em julgado;
III- em licençà, por período superior a 6 (seis)
meses contínuos, para tratamento de saúde de
pessoa da famili_a;
IV- que tiver excedido os prazos legats ou re·
gulamentares de afas_:tarnento do serviço;
V- afastado do ·cargo ou comissão, por incapacidade profissional ou moral, nos termos das
leis e regulamentos vigentes;
VI- no período de ausência não justificada.
Art. 15. O direito às gratificações cessa nos
casos do artigo 79 desta lei.
Art. 16. o bombeiro mmtar que, por sentença
passada em julgado, for absolvido de criinE!' que
lhe tenha sido imputado, terá direito às gratificações que deixou de receber no perfodo em que
esteve afastado do serviço à disposição da Justiça.
Parágrafo único. Do indulto perdão, comutação
ou livramento condlcion.,l, não decorre direito do
bombeiro militar a qualquer remWJeraçãQ a que
tenha deixado de fazer jus por força de dispositivo
desta lei ou legislação específica.

ou instrução em_ estabelecimento de ensino ou
instrução da Corporação-.
Art. 25. A Gratificação de Serviço Ativo- Tipo 2 - é devida ao bombeiro ni.ilitar pelo efetivo
desempenho de atividades não enquadra..das. no
artigo 24 desta lei.
Att. 26. Ao bombeiroc mllltar que .se esqua·
drar, simultaneamente, em mais de uma das situações referidas nos artigos 24 e 25 desta !e~
_somente é atribuído o tipo de gratificação de
maior valor percentual.
Art. 27. Os valores percentuais das gratificações referidas nos artigos 24 e 25 seffio reQ-ulados
pelo Governador do Distrito Federal.
CI\PfrULO N
Das lndenizações
SEÇÃOI

Disposições Prellminares

-

Art. 20. Ao completar cada qüinqüênio de
tempo de efetivo serviçõ, o bombeiro militar percebe a GratificaÇão de Terii.po -de Serviço, cujo
valor é de tantas quotas de 5% (cinco por cento)
do soldo do seu posto ou graduação, quantos
forem os qüinqüênios de tempO de efetivo serviço.
Parágrafo único. O direito a gratificação começa no dia seguinte em que o bombeiro militar
completar cada qüinqüênio, computado na forma
da legislação vigente e reconhecido mediante pu·
blf~ação ~m boletim da Corpor~ção.
-

Art. 28.

fndenização é o quantitativo em dinheiro, devido ·ao bombeiro militar para ressarcimento de despesas Impostas pelo exercfcio de
sua atividade, bem-como para compensar _os desgasteS orgânicos de que trata o artigo 56 deSta
fei.-Parágraro único. As indeniú!lç:ões compreendem:
a) diárias:
b) ajuda de custo;
c) transporte;
d) Kepresentação;
e) Moradia;
f) Compensação Orgânica.
M 29. APlica-se ao bombeiro militar desa·
par~ido ou extraviado, quanto às indenizações,
o previsto no artigo 89, e seus parágrafos, desta
lei.
o

SEÇÃOIII
Da Gratiftcaç.Bo de Habilitação

de Bombeiro Mllltar
CAPITULO III

Março de 1987

Art. 21. A Gratificação de Habilitação de
Bombeiro-Militar é devida ao bombeiro militar pelos cursos realizados com aproveitamento em
qualquer posto ou graduação, com os percentuais
a seguir fixados:
I-20% (vinte por cento):
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Sargentos;
ll-15% (quinze por cento):
Cursos de Especilização de Oficiais e Sargentos
ou. equivaJentes;

·-·UI-10% (dez porcento):
_Cursos de Formação de Oficiais e Sargentos
_Ol!_ de EspeciaJização de Praças de graduação in·
ferior a Terceiro-Sargento.
_ § 19 A equivalência dos cursos referidas neste artigo será estabelecida pelas Normas de Equivalência de Cursos. baixadas às PolíciG!s Militares
e aos Corpos de_ Bombeiros Militares pelo EstadoMaior do Exército, através da lnspetoria Geral_ das
Polícias Militares.
· § 2~ Somerite_ os_cursos de extensão, com
duração igual ousuperiof a 6 (seis) meses, realizados no Pais ou no exterior, são_ computados para
os_efeitos deste artigo.
§ 3 9 Ao bombeiro inilitar que possuir mais
de wn curso, son:tente será atribuída a gratificaÇão
· de maior valor percentual.
·
§ 49 A gratificação estabelecida neste artigo
é._devida a partir da data de conclusão do respectivo curso.
SEÇÃQN

Da Gratificação de Serviço Ativo

Art.--22. AGrâtifiCãÇão de serViço Ativo é devida ao bombeiro mllitar pelo desempenho de atividades especificas de seu Corpo ou Quadro em
uma- das situaç-ões definidas nos artigos 21 e 25
desta lei.
Art 23.. A Gratificação de Serviço Ativo comR
preende 2 (dois) tipos: 1 e 2.
Art. 24. A Gratificação de Serviço Ativo- Tipo 1 - é devida ao bombeiro militar que serve
em unidade de tropa ou em função de ensino

SEÇÃOII

-. Das Diárias
Art. 30. Diárias são indenizações destinadas
a atender às despesas extraordinárias de alimenR
tação e de pousada e são devidas ao bombeiro
militar durante seu afastamento, de sua sede, por
motivo de serviço.
-Art. 31. As diárias compreendem a Diária de
Alimentação e a Diária de Pousada.
--Parágrafo único. A Diária de Alimentação é
devida, inclusive, nos dias de partida e de chegada
Art. 32. OvalordaDiáriadeA1imentaçãoserá
regulado pelo Governador do Distrito Federal.
Parágrafo único. O valor da Diária de Pousada
é igual ao valor atnbufdo à Diária de Alimentação.
Art. 33. Compete ao Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus
o bombeiro militar e, sempre que for juJgado necessário, deve efetuá-lo adictntadamente, para
ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que se verificar após o regresso à Corpo-_
ração, condicionando-se o _adiantamento à_ existência dos-recursos orçamentários pr6prios.
Art. 34. Não serão atribuídas diárias ao bombeiro mllitar:
I - quando- as despesas conl alimentação e pousada forem asseguradas;
H- nos dias de viagem, quando no custo da
passagem estiverem compreendidas a aJimentação OU. a poUsada ou ambas;
m- cumulativamente com a ajuda de custo,
exceto nos dias de viagem em que a alimentação
ou a pousada _ou ambas não estejart'l compreendidas no custo das passagens, devendo, neste
caso,_ g_r çomputado somente o prazo estipulado
para o meio de transporte efetivamente requisi--~
tado;
IV- durante o afastamento da sede por menos
de 8 (oito) horas consecutivas.
-

Março de 1987
Art ::S!'. No caso de falecimeto do bombeiro
militar, seus herdeiros não restituirão as diárias

que ele haja recebido, adiantadamente. segundo
o artigo 33 desta lei.
Art. 36. o_ bombeiro _miiJW;r, quando receber
diárias. indenizará a organização militar, polida)
militar ou de bombeiros mllitares em que se alojar

ou se a1imentar, de acordo com as normas em
vigor nessas organizações.

Art. 37. Quando as despesas de alimentação
ou de pousada ou ambas, a que se refere o item

I do artigo 34 desta lei, forem realizadas pelas
organizações militares, policiais militares ou de

bombeiros militares, a indenização respectiva será
feita pela Corporação.
SEÇÃOill
Da Ajuda de Custo

Art 38. Ajuda de Custo é a indenlzação para
custeio de despesas de viagem, mudança e insta~
lação, exceto as de transporte, paga adiantada-

mente_ ao bombeiro militar, salvo quando houver
interesse do mesmo em recebê-la no destino.
Art. 39. O bombeiro militaf te@: direito à Aju~
da de Custo:
I - quando designado para curso_ ou estágio,
de duração superior a 6 (seis) meses, cujo desem~
penha importe em mudança de sede, obededdo
o disposto no artigo 40 desta lei, na ida e na
volta;
H-quando designado para curso ou estágig
superior a 3 (três) meses e inferior a 6 (seis) m~
ses, cujO desempenho importe em mudança de
sede, obedecido o disposto no artigo 40 desta
lei, na ida, e na metade dos valores dispostos
no mesmo artigo, na volta;
m- quando designado para curso _ou estágio
inferior ou iguaJ a 3 (três) meses, cuJo desempenho importe em mudança de sede, na metade
dos valores dispostos no artigo 40 desta lei, na
ida e na volta.
Art. 40. AAjuda de Custo devida ao bomb_eiro
militar serã igu<ll:
l-ao valor correspondente ao soldo do posto
ou graduação, quando não possuir dependente;
U-a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto
ou graduação, quando possuir dependente expressamente dedarado.
Art 41. Não terá direito à Ajuda de Custo o
bombeiro-milltar:
1- designado para participar de operações de
manutenção da ordem pública ou para prestar
serviço de bombeiro-miHtar fora da sede da Corporação;
l l - desligado de curso ou escola por falta de
aproveitamento ou trancamento voluntário de
matrícula, ainda que preencha os requisitos do
artigo 39, desta Lei.
Art. 42. Restituirá a Ajuda de Custo o Bom·
beiro-militar que a houver recebido, nas formas
e circunstâncias abaiXo:
I - integralmente e de uma só vez, quando deixar de seguir destino a seu pedido;
U- pela metade do vaJor recebido e de uma
s6 vez, quando, até 6 (seís) meses ap6s ter segui~
do para curso ou estágio, deste for, a pedido,
desligado, licenciado, transferido para a inativi·
dade ou entrar em licença;
m- pela metade do valor, mediante desconto
pela décima parte do soldo, quando não seguir
destino por motivo independente de sua vontade.
§ 1 ~ Não se enquadra nas disposições do
item II, deste artigo, a licença para tratamento
de saúde própria.
§ 2 9 O bombeiro-militar que _estiver suje1to a
desconto para restituição de Ajuda de Custo, ao
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adquirir o direito a nova Ajuda de Custo liquidará
infegralmente, no ato de recebimento desta, o
débito ÇJQf,erior.
Art 43. Na concessão da Ajuda de Custo, para efeito de cálculo de seu valor, determinação
do exercklo financeiro, constatação de dependentes e tabela em vigor, tomar-se-à como base
a data do ajuste_ de contas.
Parágrafo único. Se o bombeiro-militar for
promovido, contando antigüidade de data anterior
a do pagamento da Ajuda de Custo, fará jus à
diferença entre o valor deste __e daqueles a que
teria direito no posto ou graduação atingido pela
promoÇão.
ArL 44. A Ajuda de Custo i'liio será restituída
pelp bombeiro-miHtar ou seus beneficiários,
quando:
I - após ter seguido destino, for mandado regressar;
J(- ocorrer o falecimento do bombeiro-militar,
mesmo antes de seguir destino.
SEÇÃO!V
Do Transporte

M45. O b6n1beiro-militar, nos deslocamentos por interesse do serviço, tem direito a trans·
portes, por conta do Distrito Federal, nele compreendidas a passagem e _a transação da respec~
tiva bagagem, de residência a residência, se mudar em observância a prescriç6es legais ou regu·
lamentares.
§ 19 Se os deslocamentos importarem na
mudança de sede com dependente, a este se
estende o mesmo direito deste artigq.
§ 29 O bombelro~militar com dependente,
amparado por este artigo, tera ainda direito ao
transporte de um empregado doméstico.
§ 3 9 O bombeiro-militar da ativa terá direita
ainda a transporte por conta do Distrito Federal,
quando tiver de efetuar deslocamentos, fora da
sede da Corporação, nos seguintes casos:
a) interesse da Justiça;
b)concurso para ingresso em escolas, Cursos
ou centros de Formação, Especialização, Aperfei~
çoamento ou Atuali?;ação, de interesse da Corpo-ração;
c)_ por motivo de serviço, decorrente do desempenho de sua atividade;
d) baixa a organização hospitalar ou alta desta, em virtude de prescrição médica competente.
§ 4~ Quando o transporte não for realizado
sob a responsabilidade do Distrito Federal, o bombeiro-militar será indenizado da quantia correspondente às despesas decorrentes dos direitos
a que se r:efere _este artigo e seus parágrafos.
§ 59-- b disp-OSto neste
9 o aplica-se ao i nativo, quando desiguado para exercer função na atiVidade,

arti

Art. 46. Para efeito de concessão de trans·
porte, consideram-se dependentes do bombeiro·militar os dispostos nos artigos 128 e-12:9, desta Lei.
Parágrafo único. OS dependentes do bombei~
ro-militar, com direito ao transporte por conta do
Distrito Federal, que não puderem acompanhá-lo
na mesma viagem, por qUalquer motivo, poderão
fazê-lo a contar de 30 (trinta) dias ante_s e até
3-(trêsrmese após 6 deSlocamento do bombeiro-militar.

. _Art. 47. _ -0 Governador do Distrito Federal regulamentará o transporte dos bombeiros-milítares e seus dependentes.
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SEÇÃOV

Da Representação

Art. 48. A lndenização de Representação des~
tina~se

a atender às despesas extraordinárias, de~
correntes de compromissos _de ordem social ou
profissional, inerentes à apresentação e ao bom
desempenho de atividades em determinadas condições.
Art. 49. As condições que dão direito à fndenização de Representação, bem como ·os seus
valores serão regulados pei9 _Governador do Distrito Federal.
Art. 50. a .direito à IndenizaÇãO de Repres_entação é .devido ao bombeiro-militar desde o dia
em que seja considerado em uma das condições
a serem estabelecidas na regulamentação de que
trata o artigo anterior.
§ 19 No caso de cargo ou comissão, o direito
à Indenização de Representação é devido ao bombeiro-militar desde o dia em que o assume e cessa
quando dele se afastar em carâter defirútivo ou

por prazo superior a 30 (trinta) dias, excetuadas
as férias.
§ 2~ No caso de afastamento do ocupante
efetivo do cargo ou comissão, por prazo superior
a 30 (trinta) dias, o direito à lndenização de Representação é devido a partir desse Jimite, apenas
ao bombeiro-militar substituto.
Art. 5 I. Nos casos de representação especial
e temporária, de caráter individual ou coletivo,
as despesas correrão por conta de quantitativos
postos à disposição da Corporação pelo G~r
nador do Distrito Federal.
SECÃOVI

Da Mora•
Art. 52.
jus a;

O Bori1beiro~militar em atividade faz

l - alojamento, em sua organizaçáo quândo
aquarteladO;
II - moradia, para si e seus dependentes, em
imóvel sob a responsabilidade da Corporação, de
acordo cõin a disP9nibilidade _existente;
m- indenizaç:ão mensal para moradia, quando
- não se encontrar na situação prevista no item
U. acima.
§ ]9 O pagamento da indenização referida no
item III, deste artigo, será regulado pelo Governador do Distrito Federal.
§ 2~ Suspende-se, temporariamente, o direito do bombeiro-militar à indenizaçáo para moradia, enquanto se encontrar em uma das situações
previstas no artigo 69 , desta Lei. ·
Art. 53. O -v~or da indenização para moradia
será regulado pelo Governador do Distrito Fe~
deral.
_ Art. 54. Quando o bombeiro-militar ocupar
imóvel ~b _a responsabilidade_ da Corporação, o
quantitativo correspondente à indenização para
moradia será sacado e recolhido pela Corporação,
para atender à conservação, despesas de condo-mfuio e a con_strução de g.ovas residências para
o pessoal.
Art. 55. Quarido o bombeiro-militar ocupar
imóvel sob a responsabilidade de outro órgão o
quantitativo sacado na forma do artigo anterior
terá o seguinte_ destino:
I -O correspondente ao aluguel e ao condomínio, será recolhido ao órgão responsável pelo
im6vet;

II - O saldo, se houver, será empregado na
forma estabelecida no artigo anterior.
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SEÇÃOVU

Da Compensação Orginlca

Art. 56. A Indenização de Càinpensação Orgânica, cujo valor corr~ponde a 20% (vinte por
cento} do soldo do posto ou graduação, e desti-

nada a compensar os desgastes orgânicos cons.eqüentes dos danos psicossomáticos resultante do
desempenho continuado da atividade especial de

mergulho com escafandro ou com aparelho.
Art 57. A atividade especial referida no artigo
anterior deverá ser exer_dQ.a em cumprimento da
missão, planos de provas ou de exercícios determinados pelo Comandante-Geral da Corporação
e devidamente homologadQS.. _______ _

Arl 58. O Comandan~-G~r@l da Corporação
estabelecerá as missões, os planos de provas ou
de exercícios, que defini_rão os requisitos que o
bombeiro-militar deve satisfazer para que lhe seja
assegurado o direito à percepção da lndenização
de Compensação Orgânica.
Art. 59. A Indenização de Compensação Orgânica é devida:
I - durante 21 aprendizagem -da atividade especial, a partir da data do primeiro mergulho em
escarandro ou com aparelho;
D- durante o periodo em que estiver servindo
na organização de bombeiros-militares responsável pelo cumprimento de missões de me_rgulho
com escafandro ou com aparelho ao bombeiro-militar qua1ificado para a atividade, desde que
cumpra as missões, planos de provas ou de exercidos estabelecidos para tal atividade.
§ 19 Não perderá o direito a percepção dessa
indenização o bombeiro-militar:
a) hospitalizado ou em licença para tratamento
de
b) afastado da sua saúde própria organização
para participar de curso ou estágio de especialização ou de aperfeiçoamento relacionado com
a atividade, como instrutor, monitor ou aluno.
§ 2'i' O aluno da Escola de Formação de Oficiais
da Corporação,- recrutado entre praças e que já
tenha assegurado o direito à percepção da lndenização de Compensação Orgânica, continuará a
recebê-la, até o desligamento da Escola, na mesma importância que recebia por ocasião da matrícula.
Art. 60. O plano de provas ou de exercícios
.da atividade especial regulará:
I - duração do perlOdo de provas;
H - o número mínimo de mergu]hos a ser
cumprido em cada período;
m- a forma, as condições e a maneira de
calcular e homologãrm-ex_ercidos realizados;
N - o processo de re.coM"ectmento do direito à per<:epção da lndenização de Compensação
Orgânica.
Art. 61. É assegurado ao bombeiro-militar
que tenha feito jus a lndeniz?lção de Compensação Orgâtúca em_ decorrência de mergulho
com escafandro ou com aparelho, o pagamento
definitivo dessa indenização, por quotas correspondentes aos anos de efetivo desempenho da
atividade, observadas as regras seguintes:
I - o direito à percepção de cada quota é
adquirido ao fun de 1 (um) ano de desempenho
da atividade desde que o bombeiro-militar cumpra os requisitos fixados no plano de provas;
n - o vaJor de cada quota é igual a lf10 (um
décimo) da indenização integral correspondente
ao posto ou graduação do bombeiro-militar ao
concluir o último período_ de execução do plano
de provas;
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m- Q número de quotas abonadas ao bombeiro-militar não pode exceder de 10 (dez).
Parágrafo único. Em runção de ruturas promoções, o bombeiro-militar terá assegurada a eyolu_ção dos cálculos para o pagamento defmitivo da
lndenização de Compensação Orgâruca, desde
que, após cada promoção, execute, pelo menos
um novo plano de provas_ ou de exercícios.
. ~-- ~2: __ O
daS qúotas, qlte, nos felinos
do artigo 61, desta Lei, asseguram o pagamento
defmitivo da lndenização de Compensação Orgânica acompanha as variações da Tabela de Soldo.
Art 63. O bombeiro-militar que ainda não tenha assegurado o pagamento definitivo da indenização integral de que trata o artigo 61: poderá
ser beneficiado pelos artigos 56 e 59, desta Lei,
até que complete o número mfnimo de quotas
prevfsto.
Art. 64. Poderá ser suspenso até 90 (noVenta)
dias, o pagamentõ da Indenização de Compensação Orgânica, quando o bombeiro-militar incorrer em infração da dlsciplina exigida para o
exercício da atividade de mergulho com escafandro ou com aparelho.
Art. 65. Aplica-se ao bombeiro militar, quanto à lndenização de CompenSação Orgânica o
disposto no artigo -79 , desta Lei, exceto quanto
ao seu item

varor

m.

CAPlTULOV
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J-Em. casos de urgência, quando a organização hospitalar da Corporação não possa atender;
n- ~ndo a organização hospitalar da Corporação nâo dispuser de clínica especia1izada necessária.
- Art. 72. A assistência medfco-hospit818r- do
bombeiro-militar será prestada nas condições da
preSente Seção, cOm os recursos próprios da Corporação;
·
Art. 73. Os recursos para a assistência médico-hospitalar aos depem;lentes dos bombeirosmilitares provirão de verbas consignadas para a
COrporação no Or-çamento do ºistrito Federal e
de contribuições estabelecidas na forma do disposto no § I 9, deste artigo.
§ }9 Poderá ser estabelecida _a contribuição
de até 3% (três por cento) do soldo do bombeiromilitar, para a constituição de um Fundo de Saúde; regulamentado pelo Governador_do D_iStriio
Federal.
§ "29 Para efeito de aplicação deste artigo, são
considerados dependentes do bombeiro-militar
os definidos nos artigos 128 e 129,- desta Lei.
Art.- 74. Asnormas,condiçõesdeatendirnento e indenizaç:ões referentes à presente Seção serão reguladas por ato do Governo do Distrito Federal.
Parágrafo único. As praças especiais e as demais praças, da ativa ficam isentas do pagamento
de diárias de hosptta1ização.

Dos outros Direitos
SEÇÃOill

Do Funeral

SEÇÃOI

Salário-FamiBa

-Art.- 66. SaJário-Família é o auxí1io em dinhei-

ro pago ao bombeiro-militar para custear em parte a educação e assistência a_~us filhos e outros
dependentes.
Parágrafo únicO. O salário-família é devidO_ ao"
bombeiro-militai:__ no valor e nas concUções previstas na legislação pecu6ar.
Art. 67. O salário-família é isento de tributação e não sofre desconto de qualquer natureza:.
SEÇÃOll.

Da Assistência Médico-Hospitalar
Art. 68. o" Distrito feder~! Proporcionará ào
bombeiro-militar e aos seus dependentes assistênCia mecUco-hospltalar através dos Serviços- de
Saúde e de Assistência Social da Corporação.
Art. 69. Em princípio, a organização de saúde
da Corporação destina-se a atender o pessoal dela
dependente.
Parágrafo único. Em casos especiais, o bombeiro-militar poderá baixar à organização hospitalar de outro órgão, desde que seja por este facultada a Internação. ___ _
Art. 70. O bombeiro-militar da ativa terá hospitalização e tratamento custeado pelo Distrito Federal em virtude dos motivos dispostos nos itens
I, II e 10,_ do artigo 104, desta Lei.
§ 1~' A hospitalização para o bombeiro-militar
da ativa, não enquadrado neste artigo, será gratuita até 60 _(sessenta}_dias, consecutivos ou não,
em cada ano dvil.
§ 2 9 To-do bombeii-o-milltar teiá tratamento
por coilta do Distrito Federal, ressalvadas as indenizações mencionadas_ em regulamento.
Art. 71. Para os efeitos do disposto no artigo
anterior, a internação de bombeiro-militar em clínicas ou hospitais ~speciaJizados, nacionais ou
estrangeiros, estranhos aos serviços hospitalares
da Cótpótaçáó, será autorizada nos segUintes casos

Art. 75. O Distrito Federal assegurará sepulta~
mente condigno ao bombeiro-militar.
Art. 76. AuxíliO--funeral é o quantitativo cone~~~-'?. pru:a custear as despesas com o sepultamento do bombeiro-rrlilitãr.
Art. 11: d At.OOiio-flirieral equivale a duas vezes do valor do soldo do posto ou graduação
do bombeiro-militar falecido, não podendo ser
inferior a duas vezes o valor do soldo de Cabo
BM.

Art. 78. Ocorrendo o falecimento do bombeiro-militar, as seguintes providências devem ser
observadas para a concessão do auxílio-funeral:
_ 1_:::-:~es d~ ~ealizado o ente""?.. C? pagamento
do awa1io-funeral será feito a quem de dkeito pela
Corporação, independentemente de qualquer formalidade, exceto a da apresentação do atestado
de óbito;
H-Após o sepUltamentO do bombeiro-militar.
não se tendo verificado o caso do item anterior,
déverá a .P~ que ~ custeou. _mediante apresentação do atestado de óbito, solicitar o- reembolso da despesa, comprovando-a com os recibos em seu nome, dentro do prazo de 30 (trinta)
dja~_ sendo-lhe, em seguida, reconheddc;, o crédito
e paQa a importância correspondente aos recibos,
até o valor-limite estabelecido no artigo anterior;
m- Caso a despesa com o sepultamento, paga
de acordo com o item anterior seja inferior ao
valor do auxílio-funeral estabelecido a diferença
será paga aos beneficiáriOS habilitados à pensOO
de bombeiro-militar mediante petição ao Comandante-Geral_ da Corporação;
Jv- Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sein
reclamação do auxílio-funeral por qUem haja custeado o sepultamento do bombeiro-militar, será
o mesmo pago aos benefidários habilitados à
pensão de bombeiro-militai-, mediante petição ao
ComandCITlle-Geral da Corporação.
Art 79. Em casos -espedal's -e a critério do
Comélndante-Gerai, poderá a COrporação custear
cl.irctamen~.o sepultamento do bombeiro-militar
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Parágrafo único. Verificando-se a hipótese de
que trata este artigo, não será pago, aos beneficiários, o auxílio-funeral.

SEç:AO lV

Da AUmentação

Art. 80. Tem direito_ à alimentaçao por c-onta
do Distrito Federal:
I - O bombeiro-mllitar servindo, a seJViço ou
vinculado à organização de bombeiros-militares
com rancho próprio ou, ainda, em missão de so-

corro ou em exercido;
n-o aluno da Escola de Formação de Oficiais
BM;
m- o preso cM!, quando recolhido à organi·
zaçáo de bombeiros-militares.
Parágrafo único. O direito de que trata o pre-

sente artigo, observadas as prescrições do Distrito

Federal, poderá ser estendido aos civis que

pr~s

tem serviço na CorPoraÇão.
Art 81. A etapa é a importância em dinheiro
correspondente ao custeio da ração, sendo o seu
va1or ftxado, semestralmente, pelo Governo do
Distrito Federal.
Art. 82. Os. gêneros de subsistênc:ia serão,
em prinópio, fornecidos em espécie à organização de bombeiros-militares pelo Serviço de
Aprovisionamento da Corporaç"ão.
..
Art. 83. Em princípio, toda organização de
bombeiros-militares deverá ter rancho próprio organizado, em condições de proporcionar raçóes
preparadas aos seus integrantes.
.
Parágrafo único. .O bombeiro-militar, quando
sua organização ou outra nas proximidades do
local de serviço ou expediente não lhe possa fornecer alimentação por conta do Disbito Federal
e por imposição do horário de trabalho e distância
de sua residência, seja obrigado a fazer refeições
fora da mesma, tendo despesas extraordinárias
de alimentação, fará jus:
·
a) a 10 (dez) vezes o valor da etapa fixada,
quando em serviço de duração de 24 (vinte e
quatro) horas;
b) a metade do previsto na letra c, anterlor,
quando em serviço ou expediente de duração
igual ou supedor a 8 (oito) horas de efetivo trabalho, mas inferior a 24 (vinte e quatro) horas.
Arl 84. A praça de graduação inferior a Ter-·
ceíro-Sargento, quando servir em organização de
bombeiros-militares que não tenha rancho organizado e não possa ser arranchada por outra erga·
nização nas proximidades, terá direito à indenizaçao do valor igual à etapa fiXada.
§ I 9 A praça da organização referida neste
artigo que é alojada e arranchada em organização
de bombeiros-militares, quando em férias regulamentares e não for alimentada por conta do DistritO Federal, receberá a indenit:ação estipulada
neste artigo.
·
§ 2" E vedada a acumulação do direito previsto neste artigo com o disposto no parágrafo
único do artigo 83, desta Lei.
Art. 85. E vedado o desarranchamento para
o pagamento de etapa em dinheiip.
Art. 8.6. O Governador do Distiro Federal re~
gulamentará a aplicação desta Seção.
SEç:AOV
Do Fardamento
Art. 87. O aluno da Escola de Formação de
Oficiais BM e os praças de graduação inferior
a Terceiro-Sargento têm direito, por éonta do Dis·
trito Federal, a uniformes e roupa de cama, de
acordo com as tabelas de distribuição estabe..
lecidos pela Corporação.
· ·

Art 88. O bombeiro~militar ao ser declarado
Aspirante-Oficial BM ou promovido a TerceiroSargento BM, faz jus a um auxílio para aquisição
de uniformes no valor de 3 (três) vezes o soldo
de sua graduação.
·
Parágrafo único. Idêntico direito assiste aos
nomeados oficiais BM ou sargentos BM mediante
habilitação em concurso. . . .
.
Art. 89. Ao Oficial BM. Subtenente ou Sargento BM que o requerer, quando promovido,
serª- conc:edld.o um adiantamento correspondente ao valor de 1 (um) soldo do novo posto ou
gfaâuação, pãra aquisição de uniforme, desde
que possua as condições de prazo para a reposição.
§ I 9 A concessão prevista neste artigo far·
se~·á mediante despacho em requerimento do
bomb.~iro-militar ao Comandante-Geral.
.
§ 2" A reposição do adiantamento será feita
mediante desconto mensaJ no prazo de 24 (vinte
e quatro) meses.
§ 39 O adiantamento referido neste artigo poder-ª ser requerido a cada 4 {quatro) anos, se
o bom~elro-JT~ilitar permanecer no mesmo posto
ou graduação, podendo ser renovado em c~o
de promoção, desde que liquide o saldo devedor
do adiantamento anteriormente recebido.
Art. 90. O bombeiro-militar que perder seus
uniforme!;; em qualqUer sinistro havido em organização· de bombeiros-militares, ou em deslocamento a serviço, receberá um auxílio correspondente ao. valor de até 3 (três) vezes o soldo de
seU posto ou graduação.
Parágrafo único. Ao Comandante-Geral_ c;la
corporaçãO.por participação dó bombeiro-militar
prejudicado cabe providenciar sindicânda e, em
solução determinar, se for o caso o valor desse
auxílio em função dei prejuízo sofrido.
SEÇÁOVI

Dos SeJViços Reembolsáveis
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ou graduação do bombeiro-militar na inatividade,
o correspondente ao soldo que seiVfu de base
para o cálculo de seus. proventos.

CAPiTULO II
Dos Proventos
sEç:Ao 1

Dlsposlções Preliminares
Art 94. Proventos são o quantitativo em dinheiro que o bombeiro-militar percebe na inatividade constituídos pelas seguintes parcelas:
I - Soldo ou QuOtas do Soldo;
U-Gratificações e Indeniza.ção incorporáveis.
Art. 95. Os proventos. são devidos ao bombeiroMmilitar, quando for desligado da ativa em
virtude de:
1-Transferência para·a reselVa remunerada;
II-Reforma;
lll ~Retomo à inatividade ap6s d~signação
para o serviço ativo, quando já se encontrava na
reserva remunerada.
..
§ 1" O bombeiro-miliiar de que trata este artigo continuará a perceber sua remuneração, até
a publicação de seu .desligamento no boletim da
Corporação, o que não poderá exceder de 45
(quarenta e cinco) dias à data da primeira pubHca~
ção oficial do respectivo ato.
§ 2 9 Suspende-se, temporariamente, o direito do bombeiro-militar à percepção dos proventos
na data da sua apresentação na Corporação,
quando, na forma da legislação em vigor, for designado para o serviço alivo.
Art. 96: CeSsa o direito à percepção dos proventos, na data:
r- Do falecimento;
H-Para o oficial, do ato que o prive do posto
e da patente; e, para a praça, do ato de sua exclusão a bem da disciplina do Corpo de Bombeiros

do Distrito Federal.
Art 97. Na apostila de proventos serâ observado. o disposto nos arts. 98. a 103, e-·§ 29, do

Art 91. A Corporação poderá assegurar serviços reembolsáveis sem prejuizo de sua atividade·fim, para o atendimento das necessidades em
gêneros de aJimentaçao, vestuário, utensilios, serviços de lavanderia, confecção e outros que se
relacionem com as necessidades do bombeiromilitar, quando for julgado de conveniência para
seus integrantes.

TÍTULO 10
Da Remuneração do BombeiroMilitar na lnatlvfdade
. CAPÍTULO I
Da Remuner3ção e oub'os
Direitos
Art. 92. A ·remuneração do
na inatividadE! cõffipreende:

bombeiro~müitar

1- Proventos;
II - Auxílio-Invalidez;
m-Adicional de !natividade.
Parágráfo único. A remuneração dOs bornbei-·
ros-militares na inatividade será revista sempre
que, por motivo de alteração do poder aquisitivo
da moeda, se modificar a remuneração dos bombeiros-militares da ativa.
Art. 93. O bombeiro-militar Óa inatividade faz
jus, ainc@, no que lhe Jor aplicável, aos direitos
constantes da& Seções L li, JD. e VI, do Cãpítulo
V, do Titulo II, desta Lei.
Parágrafo único_. Para fms de cálculo do valor
do aivcllio-funeraJ será considerado como posto

art. 108, desta Lei.

. SEÇÁOU
Do Soldo e das Quotas de Soldo

Art 98. Q soldo constitui a parcelei básica dos
proventos a que faz jus o bombeiro-militar na
inatividade, sendo o seu valor igual ao estabew
lecido para o soldo do bombeiro-militar da ativa
do mesmo posto ou graduação,
Parágrafo único. Para efeito de cálct.Üos, o soldo dividir-se-á em quotas de soldo, correspondente cada urna a 1/30 (um trigésimo) do seu
valor.
Art. 99. Por ocasião de sua passagem para
a inatividade, o bombeiro-militar tem direito a tantas quotas de soldo quantos forem os an.os de
serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de 30 (trinta) anos,
Parágrafo único. Para efeito de cOntagem
destas quotas, a fração do tempo iguaJ ou superior
a 180 (cento e oitenta) dias será considerada como I (um) ano.
Art. 100.. Oofidalquecontarmaisde35(trinta e cinco) anos de serviço, quando transferido
para a inativídade, terá o cálculo de seus proventos
referidos ao soldo do po·sto imediatamente superior, de acordo com os arts. gg· e 103, desta LeL
se em seu Quadro existir posto supedor ao seu.
Parágrafo único. O oficial nas condições des~
te artigo, se ocupante do Ultimo posto da hierarquia militar de seu Quadro, terá o cálculo dos
proventos tomando-se por base o soldo do seu
próprio posto acrescido de 20% (vinte por cento).
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Art. 101. O Subtenente, quando transferido
para a inatividade, terá o cálculo de seus proventos
referido ao soldo de Segundo-Tenente, desde que
conte mais de 30 (trinta) anos de serviço.
Art:. 102. As demais praças que contem mais

de 30 (trinta) anos de serviço, ao serem ttansfe-.
ridos para a inatividade, terão o cálculo de seus

proventos referido ao soldo da graduação imediatamente superior a que possuíam no serviço ativo.
SEÇÃOIU

Das Gratificações e lndenlzações
Incorporáveis
Art 103. São consideradas Gratificações e
lndenizações Incorporáveis:

1- Gratificação de Tempo de Seiviço;
II -

Gratificação de Habilitação de Bombei-

ro-Militar;
ill -

Indenização de Compeii.saÇãá-Orgânica,

na forma estabelecida nos arts. 61 e 104, § J9,
desta Lei.
Parágrafo único. A "base de cálculo" para o
pagamento das gratificações previstas neste artiw
go, dos auxílios e de outros direitos dos bombeiw
ros-militares na inatividade será o valor do soldo
ou quotas de soldo a que o bombeiro-militar fizer
jus na inatividade.
SECÃOIV

Dos Incapacitados
Art. 104. O bombeiro-militar incapacitado _tew
rá seus proventos referidos ao soldo integral do
posto ou graduação em que foi reformado, de
acordo com a legislação em vigor, e as gratificações e indenização incorporáveis a que fizer jus,
quando reformado pelos seguintes motivos;
I - Ferimento recebido no exercício de missão
profissional de bombeiro ou na manutenção da
ordem pública ou por enfermidade contraída nessas situações ou que nelas tenham sua causa
eficiente;
IT- Acidente em serviço;
lll- Doença, moléstia ou enfermidade adquiw
rida em tempo de paz, tendo relação de causa
e efeito com o serviço;
N -Acidente, doença, moléstia OU enfermidaw
de, embora sem relação de causa e efeito com
o setviço, desde que seja considerado inválido,
impossibilitado total e permanentemente paraqualquer trabalho.
§ 19 A [ndenização de Compensação OrQâw-nica de que trata o artigo 103 é calculada em
seu valor máximo para os fins deste artigo.
§ 2? Não se aplicam as disposições do prew
sente artigo ao bombeiro-militar que, já na situaw
ção de inatividade, passe a se encontrar na situação referida no item IV, a não ser que fique comprovada, por Junta.de Saúde, relação de causa
e efeito com o exercido de suas funções enquanto
esteve na ativa.
Art. 105. O oficial ou a praça com estabilidade assegurada, reformado por incapacidade
definitiva, decorrente de acidente, doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e
efeito com o seiViço, ressalvados os casos do
ttem IV, do artigo anterior, ·p-erceberá os proventos
nos limites impostos pelo tempo de serviço computável para a !natividade, observadas as condições estabelecidas nos artigos 99 e 103, desta

Lei.
Parágrafo único. O oficial com mais de 5 (cinco)
anos de serviço ou a praça com estabilidade asse·
gurada, que se encontrar nas condições deste
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a~rtigo, não pode receber, corno proventos, quantia .inferior ao soldo do posta ou graduação atingido na inatividade para fins de remuneração.

-CAPITULO III

Do Auxílio-Invalidez
Art. 106. O bombeiro-militar da ativa que foi
ou venha a ser reformado por incapacidade defmitivã e considerado inválido, únpossibilitado total
e permanentemente para qualquer trabalho, não
podendo prover os melas de sua subsistêncía,
para jus a um Auxílio-Invalidez no v.:ilor de 25%
(vinte e cinco por cento) da soma da ''base de
cálculo" com a Gratificação de Tempo de Serviço,
ambas previstas no artigo 103, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas,
devidamente_dedaradas__ pl?r Ju~ta de Saúde: - -I - Necessitar internação em instituição apropriada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ou não;
-11- Necessitar de assistência ou de cuidado
perma"nerlte- de enfefinagem.
§__ }9 __ Qll_ando, por deficiência hospitalar ou
prescrição médica comprovada por Junta de Saúw
de da Corporação, o bombeiro-militar nás condiw
ções acima receber tratamento na própria residência, também fará jus ao Auxílio-Invalidez.
§ 29 Para continuidade do direito ao recebimento do A~io-lnvalidez, o bombeiro-ll]ili~r fiw
cará SuJeito a apresentai, anualmente, declaração
de que não exerce nenhuma atividade remunerada, pública ou privada, e, a critério da administração a submeter-se, periodicamente, à inspeção
de saúde de controle, sendo que no caso de oficial
- mentalmente enfermo ou de praça, aquela declaração deverá ser firmada pof dois oficiais da ativa
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
§ 39 O auXílio-invalidez s'erá suspenso, automaticamente, pelo Comandante-Geral da Corporação, se for verificado que o bombeiro-militar
beneficiado exerce ou tenha exercido, após o recebimento do aUXIlio, qualquer atividade remunerada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis,
bem como se em inspeção de saúde, for constatado Íl_ão se encontrar nas condições previStas
neste artigo.
§ 4 9 O Aloo.1io-lnvalidez nâo poderá ser inferior ao valor do soldo de Cabo PM.

perdendo a partir dessa data, o direito à remuneração da inatividade.
§ 1 Por ocasião de sua apresel'!tação, o
bombeiro-militar de que trata_este a_rtigo terá direito a um auxílio para a aquisição de uniformes,
correspondente ao _valor do soldo de seu posto
ou graduação.
§ 29 O bombeiro-militar de que trata este artigo, ao retomar à inatividade, terá sua rernuneraç""110 recalculada em função do novo cômputo
de tempo de ~lviço e das novas situações alcançadas pelas atividades que exerceu, de acordo
Cofn a legislação em vigor.
Art. 109. Não estão compreeildidas nas disposições do artigo 100 os bombeiros-militares
amparados por legislação especial que lhes assegura, por ocasião da passagem para a inatividade,
soldo, gratificações ou vencimentos integrais do
posto ou grad~ação a que eles fazem jus, efetivamente, na inatividade.
Art. 11 O. O bombeiro-militar, que retomar à
atrva ou-for reinduído, faz juz à remuneração, na
forma estipulada nesta Lei para as situações equi·
valentes, na conformidade do que for estabelecido
no ato de retomo _ou reindusão.
Parágrafo único. Se_ o bombeiro-militar fiZer
jus a pagamentos relativos a períodos anteriores
à data do retomo ou reindusão, receberá a diferença entre a importância apurada no ato de ajuste de contas e a recebida dos cofres públicos _
a título de remuneração, pensão, ou vantagem,
nos mesmos períodos.
Art. 111. -. No caso_ de retomo ou reindusão
com ressarcimento pecuniário, o bombeiro-militar indenizará os cofres públicos, mediante encontro de contas, das quantias que tenham sido
pagas à ·sua família, a qualquer título_,
Art. 112. Aplicam~se as disposições deste TI·
tulo, no__ que couber, ao bombeiro-militar na inatividade, designado para o selviç_o ativo, que for
reformado por incapacidade definitiva de acordo
tom a legislação em vigor.
<:>

. TfruWIV.

Dos Descontos em Folha

de Pagamento
CAPITULO!

CAPITULO IV

Do Adicional de lnatlvidade
Art. 107. O Adiciona] de Inatividade meneio-·
nado no artigo 92 e_calculado, mensalmente, sobre os re-spectivos proventos e em função da soma do tempo de efetivo serviço "Com os acréscimos assegurados, na legislação em vigor, para
esse fim, nas seguintes condições:
1-20% (vinte por cento), quando o tempo
computado for de 40 (quarenta) anos;
D- 15% (quinze por cento), quando o tempo
computado for de 35 (trinta e cinco) anos;
III-10% (dez por cento), quando o tempo
computado for de 30 (trinta) anos.
CAPITULO V

Das Situações Especiais
Art. 103, O bombeirowrriilitar na inativiâãdeque, na forma da legislação em vigor, for designado para o_ serviço ativo, perceberá a remuneração da atividéide do seu posto ou gr8.duãção
a contar da data da apresentação na COrporaÇão;

Dos lJescontos
Art. 1 a. Desconto_ em folha é o abatimento
que, na forma des_te Título, pode o bombeiromilitar sofrer em uma fração de vencimentos ou
proventos para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposições de
lei ou regulamento.
Art. 114. Para os efeitos de desc:ontos do
bombeiro-militar, em folha de pagamento, são
consideradas as seguintes importâncias mensais
denominadas "bases para desconto":
1-O soldo do Posto ou da graduação efetivos,
acrescido das gratificações de Teinpos de Serviço
e de Habilitação <k Bombeiro-Militar, para o bombeiiownlilitar-da ativa;
D-Os proventos, para o bombelro-miiitar na
inatividade.
-

Art. 115. -Os descontos em folha são classificados em:
1- Contribuiçõ.es para:
a) a Pensão de Bombeiro-Militar;
b) à Fazenda Nacional e à do Distríto Federal,
quando fiXada em lei.
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U-lndenlzações:
a) à Fãzenda Naciona1 e à do Distrito Federal,
em decorrência de dívida;
b) pela ocupação de próprio n~cional ou do
Distrito Federéll.

UI- Consiganções para:

a) pagamento de mensalidade social; a favor
das Entidades consideradas consinatárias, estabelecidas na forma do artigo 124;
b) cumprimento de sentença judicial para
pensão a1imenticia;
c) o Serviço de Assjstência Social da CorpO-

ração;
d) pagamento da indenização prevista nos artigos 54 e 55;
e) pagamento de aluguel de casa para residência do consignante;
f)

outros fins do interesse da Corporação, e

determinados por ato do Comandante Geral.
Art. 1 16. Os descontos em folha descritos no
artigo anterior são ainda:

1 -Obrigatórios:

por decisao judicial, a autoridade competente proceda a buscas, apreensões legais, confisco de
bens e_ seqüestros no sentido de abreviar o prazo
de indenização à Fazenda Nacional ou à Fazenda
do Distrito Federal.
Art 1~ dívida para com__a _Fazenda do
Distrito FederaJ, no caso do bombeiro-militar que
é desligado da ativa, será obrigatoriamente cobra·
da, de preferência por meios amigáveis, e, na ifnpossibilidade desses, pelo recurso ao processo
de cobrança executiva na forma da legislação fiscal referente Dívida Ativa do Distrito Federal

:à

CAPITULO lO
Dos Consignantes e ConsJgnatários
Art. 122. Podem ser consignantes todos os
bombeiros-militares da ativa ou na inatividade.
Art. 123. O Governo dO Distrito fedeial especificará as Entidades que devem ser consideradas
cõnsignatárias, para efeito desta lei.

-os constantes dos itens I e U; e letras "b"
e ''d", do item III. do artigo anterior.

II- os demais descontos mencionados no
item III, do artigo anterior.
_ _
Parágrafo único. O Comandante Geral da Cor·
poração regulamentará os descontos previstos no
item II, deste artigo.

TfrULOV
Disposições Diversas
.
CAPITULO I
Dlsposlçóes Gerais

Art. 124. O -valai d~ sOfdo será ftxado, para
cada posto ou gtaduaçêo, com base no soldo
do posto de Coronel BM, observados os índices
Dos limites
estabelecidos na Tabela de Escalonamento Verti·
Art. _117. Para os descontos em folha, a que
cal, anexa a esta lei.
se refere o Capítulo I, deste Titulo, são estabeParágrafo único. A Tabela de Soldo, resultante
lecidos os seguintes limites, relativos às "bases
da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá
para desconto" definidas no artigo 115;
ser constituída por valores '!fredondados de múltir- Quando determinados por lei, regulamento plos de 30 (trinta).
Art 125.. Qualquer que seja o mês conside-e cumprimento de sentença judicial para pensão
rado, o cálculo parcelado de vencimentos e inde·
alimentícia; quantia estipulada nesses ates;
nizações terá o divisor igual a 30 (trinta).
U- 70% (setenta por cento): para os descontos
Parágrafo único. O saiãrio-famflia é sempre pã·
previstos nas letras "c" e "e", do item III, do artigo
go integralmente.
119;
Art. 126. A remuneraçáÇ> a que faria jus o
III- Até 30% (trinta por cento): para os demais,
bombeiro-militar falecido é calculada até o dia
não enquadrados nos itens anteriores.
Art. I 18. Em nenhuma hipótese, o consigdo falecimento, inclusive, e paga àqueles consnante poderá receber em folha de pagamento~ tantes da de.claração de beneficiários habilitados.
Art. 127. - Observar-se-á o disposto no artigo
a quantia líqufda inferior a 30% (trinta por cento)
59 e seu parágrafo único_ do Decreto-lei n? 1258,
das bases estabelecidas no artigo 114, mesmo
nos casos de suspensão do pagamento das gratide 13 ae revereiro "de 1973, quanto ao limite máxi·
ficações.
mo .de retribuição mensal.
Art 128. (Vetado).
Art 119. Ds descontos obrigatórios têm prio-Art: 129. Sã_o_ ~inda considerados dependen·
ridade sobre os autorizados.
§ 1'< A importância devida à Fazenda Nacio·
tes do bombeiro-militar, para os fms do artigo
naJ, à Fazenda do Distrito Federal ou à averbação
anterior, desde que vivam sob a sua dependência
já existente, será obrigatoriamente descontada _ econômica, sob o m~smo teta e quando expressamente declarados na Corporação:
dentro dos limites estabelecidos dos artigos 118
I - Filha, enteada e tutelada, viúvas, desquie 119.
tadas ou separadas, desde que não recebam re§ 29 Nas reduções .dos descontos autoriza~
dos que se fizerem necessárias para garantir a
muneração;
II - Mãe solteira; madrasta viúva; sogra, viúva
dedução integral dos descontos referidos neste
ou solteira; bem como _separaCias Oi.t desquitadas,
artigo, serão assegurados aos consignatários os
desde que, em qualquer dessas situações, não
juros de mora, as taxas leg~is vig~ntes, decorrecebam remuneração;
rentes da dilatação dos prazos estipulados nos
lll --Avós e pais, quando inválidos ou interrespectivos contratos.
ditos;
·
§ 3~ Verificada a hipótese do pagamento an·
IV - Pai maior de 80 anos, desde que não
terior, s6 será pennitido novo desconto autori·
zado, quando este estiver dentro dos limites_ forereceba remuneração;
V - lrmélo_$, cunhados e sobrinhos. quando
dos neste capítulo.
Art. 120. O desconto originário de crime pre- menores ou inválidos ou interditos, sem outro
arrimo;
visto no qsdigo Penal Militar não impede que,
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VI -- Irmã, cunhada e sobrinha, solteiras, viúvas, separadas ou desquitadas, desde que não
reCebarri remUneração;
VII - Netos, órfãos, menores ou inválidos ou
interditos;
Vlfl - Pessoa que viva sob a sua- écC!UsWã de~
pendência econômica no míntmo há cinco anos,
comprova~o~ ~~~_!_a~e justi~c?ção judicial.

CAPfTULOII
Disposições TranSitórias
Art. 130. O auxilio-invalidez e as gratificações
previstas nesta lei são devidas aos bombeirosmilitares, incluídos os .que já se _encontram na
_inatividade, a partir da data da vigênda desta lei,
sem direito a percepção de atrasados.
Art. 131. A tabela de soldo para o cálculo de
vencimentos, indenízações e outros direitos esti·
pulados nesta lei é a resultante de aplicação dos
artigos 1~. 29 e 7o do Decreto·lei n? 1253,--de f3 ·
de fevereiro de 1973.
Art. 132.. _O bombeiro-militar beneficiado por
uma ou mais das Leis números 288, de 8 _de
janeiro de 1948; 616.-de 2J:Ie fevereiro de 1949,
1.156, de 12 de julho de 1950: e 1267, de 9
de dezembro de 1959! e que, em virtude de dispo· -_- sJ9\'óS legais, não mais fo34_jus às promoções previstas nas mencionadas leis, terá conffiderado como base para o cálculo dos proventos o soldo
do posto ou _graduação é!_ qu_e seria promovido.
§ 19 O direito- assegurado neste artigo não
poderá exceder, em nenhum caso, ao que caberia
ao bombeiro-militar, se_ fo$se cl_e_ promovido até
2 (dois) graus hierárquicos acima daquela que
tinha por ócasião do processamento de sua transferência para a inatividade, incluindo-se nesta imitação os demais direitos previstos em lei que assegurem prov~ntos de grau hie_rárquic_c superior.
§ 2o O Ofidal BM, se ocupante do últil}lo posto da hierarquia militar de seu Quadro, na ativa,
beneficiado por uma ou mais das leis a que se
refere este artigo, terá, ressalvado o disposto no
parágrafo único do artigo 100, o cálcUlo dos provento_s referido ao soldo do seu próprio posto
aumentado de ?0% (vinte por cento).
Art. 133. Fica assegurado o pagamento das
diárias previstas na Lei n o 4.019, de 20 de dezembro de 196L obseNada a legislação própria.
Art. 134. Em qualquer hipótese o_bombeiro-milítar que, em virtude da aplicação desta Lei,
venha a fazer jus, mensalmente, a uma remuneração inferior a que vinha récebendo, terá direito
a um complemento igual ao valor da diferença
encontrada.
Parágrafo único. · O complemento de qUe trata
este artigo decrescerá, progressivamente, até a
sua completa extinção, em face dos futuros rea~
justamentos de soldo, promoções ou_ novas con~
dições alcançadas.
Art. 135. A despesa com a execução desta
Lei será atendida com os recursos orçamentárioS _
do Governo do Distrito Federal.
Art. 136._ Esta Lei entrará em Vigor na data
de sua publicação.
Art. 137. Revogam-se as dtsposições em
contrário.
Brasília, 23 de julho de 1973; 152~- da li1dependência e 85• da República. - bliuo G. MEDIO
-Alfredo Buzaid.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL(Seção U)

62 Terça-feira lO

ANEXO

Tabela de Escalonamento Vertical
(Artigo 124)

ÍNDICE

OFICIAIS E: PRAÇAS

1 - Oficiais Superiores

-----=------

Corone!BM, .........................,_,_...
........_.....
Tenente-Coronel BM ............. ---...-------~----~Major BM .........................

··

100
92
85

2-Capitães
Capitão BM ···················--·-··---

77

3 -Oficiais Sulbaltemos

Primeiro-Tenente BM.c~·····"''----·---.......-.......,.,..._...._____~
Segundo-Tenente BM .._.... ".............-·-·

69
61

4 -Praças Especiais

Aspirante-a-Oficial BM ........................... ----·-~---..~~,--- -~-

56

Aluno da Esi::ola de Formação de Oficiã.is BM (último
ano) ........................••· - - · - - · · - , - , . . . - . - - - - - - ·
Aluno da Escola de Formação de Oficiais BM (demaisanos) .............................- - - - -......._-.-·----~.........~ _

16
11

5 - Demais Praças
SubtenenteBM ..................---·----···--·---·-----.,..,~
PrimeiroSargentoBM ......................-·~·----------.--··~·~---~
Segundo Sargento BM .......................--~···--- .. -·----·~..._____..,.,._
Terceiro Sargento BM ........................... ------..--·--.-...:.............--_ _ _ _ ....,..
CaboBM .................-...--·----~..-·~---Soldado BM com Curso de Bombeiro-Militar (1~
Classe)············--·--.--·······
. ~.
-·-~------Soldado BM Recruta Sem Curso de Bombeiro-Militar
(2• Oasse) ....•..•

:,..:w··-..:....__······--··------··-··-·-·-·

56
51

46
41
3!

. 23

10

gentes e de Especialização de Praças de graduação iri.ferlor a 39 Sargento.
-§ 19 So'mente serão considerados, para efeito
de lndenização de Habilitação Bombeiro~Militar,
Fixa o valor do Soldo de Coronel BM
os Cursos de Especialização e de Extensão com
do Corpo de Bombeiros do Distrito Feduração igual ou superior a 6 (seis) meses, realizaderal e altera dlspos.lt.lvos da Lei n'
dos no País ou no exterior.
5.906, de 23 de julho de 1973, e dá ou·
§ 29 Na ocorrência de mais de um Curso,
tras providências.
será atendida somente a lndenização de maior
valor percentual.
O Presidente da República, faço saber que o
§ 39 As condições, os Cursçs e as equiva;
Seriado Federal decreta e eu sanciono a seguinte
lências de CUrsos, que constituem direitos à lnde~
niiaçáo de Habilitação Bombeiro-Militar, serão relei:
Art. 19 O valor do Soldo do Posto de C.oronel
guladas pelo Governo do Distrito Federal, meB.M, de que trata o artigo 124, da Lei n9 5.906,
diante proposta do Comandante-Geral da Corpode23dejulho de 1973,"éfJXadoemCr$ 3.509.160
raÇão, Ouvido o Estado~Maior do Exército.
(três milhões, quinhentos e nove mil, cento e ses§ 49 A lndenizaçãO estabelecida neste artigo
senta cruzeiros), observAdOS os índices estabeé devida a partir da data de conclusão do respeclecidos na Tabela de Escalonamento Vertical anetivo curso, com aproVeitamento.
xa ao Decreto-lei n9 l,.860, de 18 de fevereirq
_Art. 3° Ficam extintas as gratificações de que
de 1981.
.~
-- trata_m as Seções DI e N, do Capítulo 111, do Titulo
Art. 29 A lndenização- de Habilitação BombeiU, da Lei n• 5.906, de 23 de julho de Jg73. · ro-Militar é devida ao Bombeir:o_-MUitar Pelos curArt. 4o A lndenização de Tropa é devida ao
sos realizados, com aproveitamento, em qualquer
Bombeiro~Militar, pelo desempenho de atividades
posto ou graduação, com- os percentuais sobre
específicas da Corporação.
o soldo a seguir fiXados:
§ 19 O direito à lndenização de que trata este
1-55% (cinqüenta e cinco por cento) -Curso
artigo tem infcíá na da:ta dà apresentação do BomSuperior de Bombeiro~Militar;
__
beiro-Milita.r, à Orgarüzação de Bombeiro-Militar,
II- 45% (quarenta e cinco por cento)- Curso
pronto para o serviço e cessa ria data de seu
de Aperfeiçoamento de QfictaJs e de Aperfeiçoadesligamento.
mento de Sargentos;
§ _29 Os valor_es percentuais e outras cohdim- 35% (trinta e cinco por cento) - CurSO __,_ Çoes de pagamento da lndenização de Tropa, sede Especialização de Oficiais e de Especialização
rãtn·egu]ados pelo Governador do Distrito Fede-de Sargentos;
_
ral, ouvido o Estado-Maior do Exército.
rv - 25,% (vinte e cinco por cento) - Curso
Art~ 5~ _A lp.denização de Compensação Orgânica, cujo valor correspondente é de 20% (vinte
de Formação de Oficiais, de Formação de Sar-
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por cento) do soldo, posto ou graduação, desti·
na-se a compensar os desgastes orgânicos do
Bombeiro-Militar, pelo desempenho efctlvo e continuado de suas atividades proftssionais.
Parágrafo único. As condições e atividades
que dão direito à lndeni~çij.o de que trata este
artigo serão reguladas pelo Governador do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante-Geral da Corporação.
Art. 6• Os artigos 92, 94, 100, 103 e 107,
da Lei n9 5.906, de 23 de julho çle 1973,-passam
a vigorar com a_seguinte redação:
~ "Art. _92. A remunera~ ·ao Bombeiro·
• --~Militar da (natividade compreende:
I - Proventos;
ll - Awn1io-lnvalidez;
JIJ_.:- lndenização de Hab_ilitação Bombeiro~Mi11tar;
•
IV -lndenização Adicional de !natividade;
V - lndenização de Compensação Orgânica.
§ 1~

A remuneração do Bombeiro-Militar
i1a inatividade será revista sempre que, por
motivo de ~teração .do poder aquisitivo da
-moeda,_ se modificar a remuneração do
Bombeiro-Militar da ativa.
- ...: - § 29 O Bombeiro-Militar ao ser transfe_rido para a ínatividade faz jus a uma ajuda
,.;...,_ de custo correspondente ao valor de 1 (um)
soldo do último posto ou graduação que pos·
suia na ativa.
§ ~ O .Bombei_ro-MHitar ao ser transfe-rido para a ínatividade faz jus ao transporte
- - para a localidade onde fixar residência no
Território Nadonal, no prazo de 180 (cento
~ oitenta) dias, a partir da data do ato do
seu desliQamento do serviço atiVo."
Art. 94. Proventos são o quantitativo eO)
dinheiro que o Bombeiro-Militar percebe rl.ri
jn_iti"0dade remunerada,_ constituído pelas se.-Quiní:eS ParCeiãs:
I - Soldo ou quotas de Soldo;
II- Gratificação lilcOrj:lõi'áVeL"
"Art. 100. O Ofici~ BM que contar no
mínimo 30 (tririta) ãnos de serviço, quando
transferido para ·ã inatiVidade, terá o cálculo
de seus proventos referido ao soldo do poSto
imediatamente superior, de acordo com os
artigos 99 e 103 desta lei.
§ 19 O Oficial BM na"s condições deste
artigo, se ocupante do último posto de hierarw
quia militar do seu Quadro, terá o ctllc~o
dos proventos tomando-se por base o soldo
do se~ próprio posto, acrescido-de 10% (dez
por cento).
§ 29 O disposto neste artigo não se aplica
aos Bombeiros-Militares que já se encontram
na inatividade, os quais terão seus pioven.tos
l!'Jantidos de acordo com os direitos que já
lhes foram atribuídos."
..Art. 103. A GratifiCação de Tempo de
SêMço é_ considerada gratificação incOrporâvel.
Parágrafo único. A base de cálculo para
o pagamento da gratificação previSta neste
- artigo, dos auxílios e dos outros direitos 4o
Bombeiro-Militar na inatividade· será o valor
do sqldo a que o Bombeiro-Militar fizer jus
na inatividade."
"Art 107. As lndenizações de Habilitação
Bombeiro-Militar, Adicional de }natividade e
de Compensação Orgânica, são devidas nas
formãs seguÕltes:
I - lndenização de Habilitação Bombeiro-M9itar, nos mesmós percentuais fixados
para o Bombeiro-Militar da ativa, calculados
sobre o valor-do respectiv9 solda;
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n- lndenização Adidonal de !natividade,
calculada mensalmente sobre os respectivos
proventos acrescidos das Indenlzações de
Habilitação Bombeiro-Militar e d~ Compen-

sação Orgânica, e em furição da soma do
tempo de efetivo serviço com os acréSéimos

assegurados na legislação em vigor, para esse fim, nas seguintes condições:
·
a) 45% (quarenta e cinco por cento) quando o tempo computado for de 40 (quarenta)

anos;
b) 35% (trinta e cinco Por cento) quando
o tempo computado for de 30 (trinta) anos;
c) 20% (vinte por cento) quando o tempo
computado for inferior a 30 (trinta) anos.

IfJ -lndenizaçao de CorDpensaçlio Orgãnica,
nos termos percentuais fixados para o Bombeiro-Militar da ativa, calculados sobre o valor do

respectivo soldo."

Art. 79 Ao Bombeiro-Militar jái1"ã-SitUação de
inatividade remunerada, que venha a ser julgado
inválido, impossibilitado total e pennanentemente
para qualquer trabalho, ainda que sem relação
de causa e efeito com o exercício de suas funções,
enquanto esteve na ativa, aplica-se o disposto no
art. 106;-e seus parágrafos, da Lei n 9 _5.906, de
23 de julho de I 973,
Art. 8'1 A indenização a que se refere o -caput
do art. 28 da Lei n9 5.906, de 23 de julllo de
1973, e da presente lei, é o quantitativo em dinheiro, isento de tributação. devido ao Bombeiro-Militar para ressarcimento de deSpesas, decorrentes
de obrigações impostas para o exerdcio de cargo,
comissão, função ou missão.
Art. 9"' O Bombeiro-Militar não pode ter, em
seus postos ou graduações, remuneração superior à fiXada para os postos e graduações correspondentes no Exército.
Parágrafo único: O soldo do posto ou graduação do Bombeiro-Militar na ativa não poderá ser
inferior ao soldo do posto ou gradua&ão fJXado
para os militares do Exército.
Art. I O. O Auxil.io-Jnvaiidez, a Gratificação e
as lndenizaçóes previstas nesta lei, serão devidas
ao Bombeiro-Militar, Jndu.sive aos que já se encontram na inatividade, a partir da data de vigência
desta lei.
Parágrafo único. Nenhum Bombeiro-Militar
teria direito a diferenças pecuniárias relativas a
períodos anteriores à vigência desta lei, como
conseqüência de sua aplicação.
Art 11. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atehdidas à conta das dotações
constantes do Orçamento do Governo do Distrito
Federal.
.
Art. 12. Os efeitos financeiros decorrentes da
9
execução desta lei vigoram a partir de 1 de julho
de 1985.
Art. 13. Esta lei erltra em vigor na data_ de_
sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário e, e5F!ec.i~.fl?~n_t~1 _0!j: arts._l~, itens Jf e_ llf,
21. 22. 23, 24•. ~,2§J,;n ª'!.Item m: B6, 57,
58, 59, 60, 61,64 63, 64 e 65 da Lei n• 5.906,
de 23 de julho -de 1973, e as·- arts. 2~ e 49 dÕ
Decreto-lei n91,716, de 21 de novembro de 1979.
Brasília, 1 9 de dezembrO- de 1985; I 64 9 da Independência e 97• da República, - JOSÉ SAR-

NEY- Fernando L;yra,
LEI N• 7.412,

DE 6 DE~DEiEMBRb DE I 98.5

Altera dispositivos da Lei n• 5-619, de
3 de novembro de 1970, e dá outras pro-

vidências,

O Presidente da República, faço saber que o
Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte
lei:

Art. 1' Os arts. 23 e !00, da Lei n• 5.619,
de 3 de novembro de 1970, passam a vigorar
com a seguinte redação:
''Art 23.- AGratificação·deFunçãoCate·
goria II é devida ao policial-müitar ((ue efetiva·
mente sirva, em Orgãos de Execução, Órgãos de Apoio de Ensino ou Órgãos de Apoio
de MateriaJ.
§ 19 _O direitoà_Gratificação, de que trata
este artigo, tem inicio _na data da apresen~
tação do policial-militar à Organizaç.§o Poli~
dai-Militar, pronto para o serviço, e cessa na
data de seu des]!gamento.
§ 2 9 Os_ valores percentuais e outras
condições de pagamento da Gratificação de
Função Categoria li serão regulados pelo Governador do Distrito Federal.
Art. 100. O Oficial PM que contar mais
de 30 (trinta) anos de serviço, quando transferido para a inatividade, terá o cálculo de
seus proventos referido ao soldo do posto
imediatamente superior, de acordo com os
ali:$. 99 e 103 desta lei.
§ }9 O ofidal PM nas condições deste
arti-go, se.ocupante do último-posto da hierar·
quia Policial-Milltar, terá o cálculo dos proventos referido ao soldo do seu próprio
posto, aumentado_de 10% (dez por cento).
§ 2~ O disposto neste artigo não se aplica aos Policiais-Militares que jã se encontram
na inatividade, os quais terão seus proventos
mantidos de acordo com os direitos que já
lhes foram atribuídos."
Art. 2~ Os valores i>eric~Íuais ~outras- condições de pagamento da Gri:itificação de Função
categoria I, de que_ trata_ o artigo 22, da Lei IT'
5.619,_de3 dê'fiàvembrO de 1970, serão regula- mentados pelo Governador do Distrito Federal.
Art. 39 A. índenização a que se refere o caput
do artigo 28, da Let n? 5.619, de 3 __4e novembro
de 1970, é o quantitativo em dinheiro, fsento de
tributação, ~evido ao Policiai-Militar para ressarcimento de despesas decorrentes de obrigações
impostas para o exercício de cargo, comissão,
função ou missão.
Art. 49 A diária de alimentação de que trata
o artigo 31 da Lei n~ 5.61!:1, de -3 de novembro
de 1970, é concedida com base em percentuais
calculados sobrê o rTiaior valor de referência resul-tante da a-plicação da Lei no 6.205;- de 29 de abril
de 1975,
Páragrafo único. O valor dos Percentuais da
-diária de alimentação, a que se refere este artigo,
será fixado" em relação a cada posto ou graduação
do PoliQia1-Militar, mediante ato cjo Governador
do Distrito_ Ftié:leral.
Art. s~ o_ adiCional inatividade de que trata
o item 3 do _artigo 93 e o ãrtigo 107- da Lei n~
5.61 9"," de 3 de novembro de 1970, Com a redação
dada pelo Decreto-lei n~ L716, de 21 de novem·
bro de 1970, é calculado mensalmente sobre o
respectivo provento, em função do tempo de
serviço efetivamente prestado nas seguin~~ con-.
dições:
J-45% (quarenta e_cinco por cento) quando o tempo computado for de 40 (quarenta) anos;
ll-35% (trinta_e cinco por cento) quando o
tempo C.omputadO"f<::if-de ;30 (trinta) anos;
m- 20% (vinte por cento) quando o tempo
computado for inferior a 30 (trinta) anos.
Art. 6~ _O Valor do sOldo do posto de Coronel
PM. de que trata _o artigo 122, da Lei n? 5.619,
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de .:3 de novembro de 1970, é fixado em Cr$

3.5~.l60 (trêS ffiilhões, quinhentos e nove mil,

cento e sessenta cruzeiros), observados os índices
estabelecidos na Tabela de Escalonamento Verti·
cal anexa ao Decreto-lei n91.860, de)8 de fevereiro de 1981.
-Art 7~ A remuneração do pollciaJ-militar não
poderá ser inferior à que, por lei ou outro dispositivo legal, for atribuída ao pessoal das Forças
Armadas, em igualdade de posto ou graduação,
observado o disposto no artigo 24, do Decreto-lei
o? 667, de 2 de junho de 1969.
Art. &> Os efeitos financeiros decorrentes da
execução desta lei vigoram a partir de 19 de junho
de 198.5.
Art 9? Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 1Q9 RevOgam-se as disposições em oontrário ·e esp-ecialmente os artigos 24, 25, 26, e
27 e iterit 3 do artigo 34, da Lei n~ 5.619, de
3 de novembro de 1970.
Brasília, 6 de dezembro de 1985; 164° da fndepedênda e 979 da República. -JOSÉ SARNEY
- Femando Lyra.
(Ás Comissões de Constituiç§o e Justiça,

do D/sú/to Federal e de FmimçtJs.)
OÁCIOS DO PRJMEIRO-SECRETÁRJO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N9 478186, de 5 de dezembro de 1986, comunicando a rejeição das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 11 O, de 1986 --Complementar (n~ 263/85- Complementar, na origem),
que "concede isenção do Imposto sobre circula#
ção de Mercadorias para veículos destinados a
uso exclusiv() de para:plégicos o_u de pessoas por_ladoras de defeitos tisicas". (Projeto que foi enviado à Sanção em 5 de dezembro de 1986)
.. i'!' 4801.86,.<!~9 de deze111bro de I 986, comunicando & aprovação das Emendas n9S 1, 2, 3, ~
e 8, ressalvados os arts. 36 e 37, que foram reJeitados e, ainda, a rejeição das Emendas fi9s 4, 5
e 7 ao Projeto de Lei da Cãmant. r}9 56, de 1986
(n? 7.634/86, na origem), que "dispõe sobre os
órgãos de administração do Ministério Público do
Distrfto Federale dá outras providências", (Projeto
que foi enviado à Sançâ_o en1 9 de dezembro
de 1986)
N9481/86, de 9 de dezembro de 1986, comunicando a aprovação, sem emendas, do Projeto de
Lei do Senado n9 208, de 1986, de autOria do
Senador NivaldoMachado, que "autoriza a admissão, pela caixa Económica Fedeéa1, dos empregados da Associação de Poupança e Empréstimo
de Alagoas - APEAL, Associação de Poupança
e Empréstimo de Pernambuco-- APEPE, Asso-dação de Poupança-e Empréstimo do Rio Grande
do Norte - APERN e Caixa Forte-APE, do Piauí,
e transformadas em Sociedade de Crédito Imobiliário pelo Bancá Céntral, e dá outras providên.c;:ias"._(Projeto que foi enviado à Sanção em 9
de dezembro de 1986)
N9482/86, de 9-dedezembrode 1986,comunicando a aprovação da emenda do Sen,ado -~o
Projeto de Lei da Câmara n915, de 1986 (n9 4.645,
de 1984, na origem), que "dispõe sobre as condi-ções de trabalhq, carga horária, salário e área
·de atuação dos Assistentes Sociais". (Projeto que
-foT enviado à Sanção 9 de dezembro de 19~-.
N9.484/87, de 30 de janeiro do corrente ano,
encaminhando ~ut9grafo do Projeto ·Qe _Lei do
Seilado n9 1.39, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que "revoga o Decreto-lei n~
1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegenc:fas)".__(Projeto que se transformou na Lei 1;19 _7.551 ,_
de 12 de dezembro de 1986)
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!'!' 485187, de 30 de jlllleiro do ~ 11!10,
encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da
Câmara n9 110, de 1986-Complementar (n9
263185 Complementar, na õrlgem). que "concede
isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM para veículos desti_nad9s a usq exclusivo de paraplégicos ou de pessoas portadoras
de defeitos físicos". (Projeto que se transformou
na Lei Complementar n 9 53, de 19 de dezembro
de 1986)
!'r. 486/87, de 3Q_de janeiro do corrente ano,
encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do

Senado n 9 208, de 1986, de autoria do Senador

Nivaldo Ma<:hado, que "autoriza a admissão, pela
Caixa ~conômíca Federal, dos empregados da
Associação de Poupança e Empréstimo de Alagoas - AP~ Assodação de Poupança e Empréstimo de Pernambuco - APEPE, Associação
de Poupança e Empréstimo do Rio Grande do
Norte - APERN e Caixa Forte - APE, do Piauí,
e transformadas em Sociedade de Crédito Imobi~
Jiárlo pelo Banco Central, e dá outras providên~
das". (Projeto que se transformou na Lei n~ 7 .564,
de 19 .de dezembro de 1986)
N~> 487/87, de 30 de janeiro_ do corrente ano,
emcaminhando autógrafo do Projeto de Lei da
Câmara n' 41, de 1986 (n"' 7.496, na origem),
que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun~
dação de Ensino Superior de São João oeJ.~Rey
e dá outras providências''. (Projeto que se transfor~
mou na Lein"' 7.555, de 18desetembro de 1986Y

N~> 488187, de 3<f-de jan~iro do corrênte ano,
encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da
Câmara n• 47, de 1986 (n• 6.555/86, na origem),
que "inclui a Categoria Ftmdonal de lnspetor de
Segurança Judiciária no Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário do Quadro P~rmanente da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, fJXa os
respectivos valores de venciinentq e dá outras
providências"'. (ProjetO que se transformou na Lei
n' 7 .562, de 19 de dezembro de 1986)
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de resoluçã.o que será
Udo pelo Sr. 1~"-8ecretário.

É lído o seguinte

"§ 6• ApHcam-se oo PRODASEN e ao

CEGRAF, no que couber, as disposições do
§ 3~ do arl 3~ deste Regulamento."

Art 3° Esta resolu~ão entra em vigor na data
de Sua publicação.
lfci-ogam:s-e as disposições em contrário.

Juàtliicitção
O requisito estabele<::ido noartigo-'2:14 do Regu·
lamento Administrativo do Senado Federal, quanto à necessidade de prévia aprovação em con·
curso público de provas ou de provas e títulos
para primelra investidura em cargo público·, não
é extensivo aos casos de contratação pelo regime
celet:ista.
Entendemos que o princípio, além de equalizar
as possibilidades- de acesso- ão serviço público,
atende aos superiores interesses da administração, na medida em que permite selecionar os
rilais qualificados para a função. Estas razões nos
levam a propor a inclusão de norma especifica
no Regulamento, sujeitando a admissão de empregado pelo regime da Consolidação das Leis
do Trabalho ao requisito já existente com relação
aos fUncionários. ficam ressalvados da regra geral ãpenas os casos, já defmidos em resolução,
de funções que, pela sua natureza, estão a exigir
elevado nível de confiabilldade pessoal, seja do
Presidente da Casa, seja de Senador, individualmente.
Sala das Sessões. 9 de março de 1987. Humberto Lucena, Presidente- José Ignádo
_Ferreira, 1»-ViC:e-Presidente_-LOurivaiBapti!J-.ta, 29-Vice-Presidente - Jutahy Magalhães.
1~..secretário- Odaclr Soares, 29-Se<::ietárioDirceu Carneiro, 3 9·Secretário.

- _-- ~ LEGISLAÇÁO Ci7"ADA
RESOLUÇÃO N• 58, DE 1972
REGULAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SENADO FEDERAL
UVROI
Da Organização Administrativa

PROJETO DE RESOLUÇÃO

TITULO!

N• 1, de 1987

Das Disposições Preliminares

(Da Comissão Dlretora)
Acrescen~

dispositivos ao

Regula~

mento Administrativo do Senado Fede~
raJ.

O Seriado Fgderal_te$0lve:
Art 1"' O artigo 39 dO Regulamento Adminlstrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolu-

ção n' 58, de 1972, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo:
"§ 39 A admissão de servidor pelo regime da Consolidaçã9 das [..eis do Trabalho
dependerá de aprovação prévia em concursO
público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os casos de 1\inção d~ confiança,
de livre indicação do Presidente ou de Senador, previstos Em1 resolução."

Art. 2~ O artigO 514 do Regulamento Adrni·
nistratlvo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972; passa a vtgorar acresdao
do seguinte parágrafo:

Art. 19 Este Regulamento é parte do Regi~
mtmto Interno, rege a organização e o funciona~
menta dos serviços administrativos. as condições
de provimento e vacância dos cargos e funções,
as respectivas competências, disciplina e indica
6 regime jurídico dos s_ervidores do Senado Federal.
_ Art. 29 Para os fins deste Regulamento:
1-servidor é SI pessda legalmente investida
-em ·cãigo público da administração própria do
SenadO Federal, Ou coirtrãta:da para a prestação
de serviços sob regime de emprego-da legislação
do trabalho;
rr- cargo é o conjunto de atribuições, criado
na forma da lei, com denominação própria, número certo e padrão ou símbolo retributivo específico, atendido mediante pagamento à conta de
recursos financeiros_ do Senado FederaL
Art. 39 Os cargos- e empregos da adminis~
tração do SenadQ Fedefal sãO ac~eia a tOdos
OSôrãSileifus, observados em cada hipótese, os·
requisitos estabelecidos. respectivamente neste
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Regulamento e na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar.
§ 19 Os vencimentos dos cargos referidos
neste arfig2_ obedecerão

~ p~drões

ou

~írnbolos

fixos, estabelecidOs em lei.
§ ~ OS contratos- ele trabalho, -"relativos aos
empregos a que se refere este artigo, obedecerão
a nõnnas uniformes e fixarãô níveis de salário
de B.C:Ordo com critérios- est®elecidos pela Comissão Diretora.
Art. 49 Os cargos são:
1- de provimento _efetivo;
II- de provimento em comissão.
ATA DA 4• REUNIÃO ORDINÁRIA
DA COMISSÃO DIRETORA

Real1zada em 18 de fevereiro de 1987
Aos dezo_ito dias cio mês de- fe.iereiro de urn
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
reuniu~se a Comissão Diretora do Senado Federal, presidida pelo Senhor Senador Humberto Lu·
cena, Presidente, e com a presença dos Senhores
Senadores José Ignácio, Prirneiro--Vice-Presidente; Lourival Baptista, Segundo-Vice-Presidente;
Jutahy Magalhães. Primeiro-Secretário; Odacyr
Soart:s, Seglihdo~SecretárJo e Dirc.._eu Carneiro,
TerceirO-Secretário.
Deixa de comparecer à Reunião, por motivo
justificado, o Séfthor Senador João Castelo, Quar~
to-SeCretário.
Dando infdo aos trabalhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhot Primeiro-Seçretário,
que aborda o~ seguintes tem~
_
_
19) Projeto de Resolução quê acrescenta dispos~tivos ao arl 3-? do Regulamento Administrativo
da Casa, com o objetivo de estabelecer a obrigatoriedade de concurso público para preenchimento
'de empregos sob o r_egitne da Consolidação das
Leis do Trabalho. Designado Relator na Reunião
passada, iJ Senhor Primeiro-Se<:retárlo emite parecer_ fayorável. Após amplo debate decidem os
Senhores _Mem_bros ac;ompanhar a posição do
Relator e ~ssinar o P{'Ojeto de Resolução, que vai
à Secretaria Geral da -Mesa.
29) Funcionamento do Senado Federal durante
o periodo de cãmaval. Após análise da PrOposta
e de debate do assunto, estabelece a Comissão
que não haverá expediente nos dias 2 e 3 e no
dia 4 até às 12:00 (doze) horas.
39 ) Critérios para avaliação de Assessores Técnicos de (Jue tratã a Resolução n9 130, de 1980.
Após amplo debate do assunto e à vi~ do curto
espaço de tempo para apreciar as matérias constantes da pauta, decidem os Senhores Membros
:transferir a análise da questão para outra oportunidade.
_ Em seguida, o Senhor Primeiro-Vice-Pie"Siderite
solicita a palavr.:i, que lhe é concedida, para voltar
_a ~nti}ar_ o assunto concernente à acomodação
fisica dOs Assessores do Senado Federal, esclarecendo que o local atual é insuficiente para_ os
abrigar. Como solução provisória, trouxe Sua Excelência._ para estudo, planta onde se projeta o
aprOVeitamento do Salão Filinto Mü1Jer onge P9-deriam_ ser loçalizad~ 23 gabinetes, quantidade
essa suficiente para solução do impasse, até que
:;e decida a respeito da construção do edíffcio
do Anexo m. Toda ã documentação foi recolhida_
pelo Senhor Primeil:Q--Secretárlo que,. posteriormente, trará para estudo da Comissão o seu Parecer conclusivo.
Dando continuidade aos trabalhos. a Comissão
Díretora passa a examinar os assuntos a ela trazi- dos pelo Dir~r~Gerai do Senado, na qua1idade
de seu Secretário.
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l) Situaçilo do Convênio entre • S<!CAD do
DASP e o Senado Federal. Após exposição do
assunto decide a Comissão designar o Senhor
Primeiro-Secretário e o Diretor-Geral para, junto
ao Ministro da Administração, tratar dos aparta-

Bg~~

QRUPo
DA UNIÃO
ff'!TERPARLAMEf'ITAR
Of. n 9 04/87

e volta ao Rio de Janeiro.
3) Requerimento n~ 383, de 1986,-de autoria
do Senador Enéas Faria, solicitando providências

no sentido d_e que uma Comissão de Senadores,

representando todos os partidos com aSsento
nesta Casa, eretue uma ampla e minuciosa visita
às instalações do campo ou base militar situad_a
na Serra do Cachimbo, no Pará. O Senhor Presidente designa para relatar o assunto o Senhor
Senador Lourival Baptista.
4) Projeto de Resolução n9 29, de 1984, apresentado pela Comissao Diretora, que reestrutura
o Grupo-Atlvidades de Apoio Legislativo, extingue
os Grupos de Serviços Auxiliares, Serviços de
Transporte Ofici.31 e Portaria, Artesanato e Outras
Atividades de Nível Médio, e de Acljunto Legislativo
do Quadró Permanente do Senado Federal, -institui o Incentivo ao Mérito Funcional e dá outras
providências. É designado Relator o Senhor Senador José lgnácio.
5) Projeto de Resolução n 9 03,- de 1984;-~pre
sentado pelo Senador Marco Maciel, que denomina Comissão do Interior (CI) a Comissão de
Assunto_s Regionais (CAR), e redefu)e-Ihe as atribuições. O Senhor Presidente designa o Senhor
Senador Dirceu cameiro-pãra relatar o Projeto.
6) Projeto de Resolução n 05, de 1985, apresentado pelo Senhor Jorge Kalwne, que cria a
Coordenação de Recursos Humanos e Património
Cultural do Senado Federal, diretamente subordinada ao Diretor-Gerai e dispõe sobre a sua estrutura e atribuições. O Senhor Senador Odacyr Soares é designado Relator pelo Senhor Presidente.
7) Projeto de Resolução SJnoi:, apresentado pela
Senadora Eunice Michiles. que altera o parágrafo
único do art 184 e o item U1 do Quadro de Pessoal,
Parte Permanente, do Regulam~nto Administrativo do Senado Federal, e dá outras providências,
visando a criação de creche no Senado Federal.
É designado para relatar o Projeto de Resolução
o Senhor Senador João Castelo.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e
trinta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, pelo que eu, José Passos
Põrto, Diretor~Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, \!'~ à PublicãÇão.
Sala da Comissão Diretora, em 18 de fevereiro
de 1987. -Humberto Lucena, Presidente.
9

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto L.ucena) -

O projeto que acaba de ser lido será publicado
e em seguida ficará sobre a mesa durante três
sessões a fim de receber emendas, de acordo
com o Regimento Interno.
findo este prazo, o projeto será _despachado
às comissões competentes. (Pausa.)
O Sr. 19-Se&etário procederá à leitura de ofício
enviado à Mesa.
É lido o seguinte

resolveu escolher o Senador Mauricio Corr!a como Uder do Partido.
Cqm os nosso cumprimentos.' Mário MahiMaurido

Co~.

Brasília, 03 de fevereiro de _1987

mentos funcionais destinados aos seiVidores da

Casa.
2) Situação dos representantes -do DiStri~ F~
deral no Senado federal, no tocante às pessagens
aéreas. Discutida a questão, com:Juem os Senhores Membros no sentido de ser conceâido a esses
parlamentares o mesmo estabelecido para os demais, ou seja, 2 (duas} passagens aéreas de ida

Terça'feira 10 65

Senhor PreSidente:
Tenho a honra de- corillni.icar a Vossa Excelência que _a nova Comissão Dlretora do Grupo
Brasileiro da -União Interparlamentar, para o biênio
1987-1988, ficou assiril constituída:
Presidente: Deputado Paes de Andrade
19-VJce-Presídente: SenadOr Edtson Lobão
29-Vice-Presidente: Senador João Calmon
Tesoureiro: Deputado Leur Lomanto
Secretário: Deputado Rubem Figueiró
Membros do Conselho Interparlamentar:
Deputado Jorge aequed Deputado oscar Corrêa Júnior
- Aproveito a C?Pórtunidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima e
éonsideração. - Deputado Paes de Andrade,
- Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Comunico a Vossa Excelência que exercerei
a Uderança do Partido Socialista Brasileiro PSB, no Senado Federal, durante_ os trabalhos
da presente Legislatura.
Sala das Sessões, 9 de março de 1987. -JamD Haddad, Uder do PSB.
_ Brasília, 1o de março Qe 1987.
Senhor Presidente:
Em atendimento ao diposto no p~rágraf~ 29
do artigo 64 do Regimento Interno, tenho a honra
de indicar os Senhores Senadores abaixo relacionados para a composição do Colégio de ViceLíder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro no Senado Federal, ressalvando o direito
de indicações futuras e .complementares: Fábio
Lucena, João Calmon, José F~gaça, Louremberg
Nunes, Mauro Benevides, O!avo Pires e Raimundo
Lyra.
Aproveito o ensejo para reíterar a V.

Ex- meus

O expediente lido vai à publicação.
Sobre a Mesa, comunicações que serão lidas
pelo Sr. 19-Secretário.
São lidas as seguintes

protestos de apreço e admiração. - Fernando
Henrique Cardoso, Líder do PMDB.

COMUNICAÇÕES

Senad<;> Federal, 5 de março de 1987.
Senhõr Presidente:_ ______
_ - ..
Tenho a honra de comunicar a V. Ex- que me
ausentarei dos trabalhos da Casa, pelo período
de 15 dias, a partir de 6 do corrente mês, para,
representando o Senado, comparecer à Reunião
do Parlamento Latino-Americano, a realizar-se em

A Bancada do PMDB no Senado Federal cumpre o dever regimental de _comunicar a Vossa

Excelência que, por decisão unânime, resolveu
indicar o nome do Senador Fernando Henr[que
Cardoso para seu Jider nesta Casa.
· Bra5l1ia- DF, 30 de janeiro de 1987. Severo
Gomes - _Fábio Lvcena - Aluízio Bezerra Olavo Pires - Iran Saraiva - Alfredo Campos
-José lgnádo Ferreira -Marcelo Miranda Mauro B~nevides - Affonso Camargo - Meira
F~ho - Gerson Catnata - Dirceu Carneiro Carlos De' Carli - Nelson Wedekin - Nelson
Carneiro - Ron~do Aragão -_1\lbano Franco
- Teotónio Vilela Filho-- Looremberg Nunes
Rocha - /-1\ário Covas - Mansueto de Lavor Humberto Lucena -Ronan Tito- Jrapuan Costa
Júnior_;_Chagas Rodrigues-:- Luiz Viana- Hélio
Gueiros - Raimundo Ura - José Paulo Biso!
- Qd Sabóla Carvalho - Nabor Júnior - Ruy
Bacelar- .Almlr Gabriel_,João Calmon - Leopoldo Peres - Jutahy 1\'\agalhães - Rachid Saldanha Deni - Pompeu de Souza - Frandsco
Rollemberg -José Richa -José Fogaça Márcio Lacerda.

Brasília, 3 de fevereiro de 1987.
Senhor Presidente:
Tenho a grata satisfação de comunicar a_ Vossa
Bccelêncía- que exercerei a liderança dO P~rtido
Municipalista Brasileiro, no SeriadO Federal.
Reitero a V. E>r_meus protestos de elevada estima e consideração. - Antonio Farias, Uder
doPMB.

Of.

n• 119/87

Brasilia, 6 de fevereiro de 1987.
Senhor Presidente:
Servimo-nos do presente para comunicar a
Vossa Excelência que a Bancada do Partido Democrático Trabalhista (PDn no Senado, reunida,

Quito-Equador-.

Atenciosas saudações. -

Mar-condes Gade·

lha.
O SR. PRES1DEI'ITE (Humberto Lucena) -

Durante o recesso a Presidência recebeu as seguintes comunicações de ausência dd País, em
caráter particular:
- Do Senador Alfredo Campos, -a- partir do
dia 17 de dezembro de 1986;
- Do Senador Ivan Bonato,- no peitada de 7
a 17 de fevereiro de 1987;
·
- Do Sénador Roberto CampOs, no período
de 7 a 13 de fevereirO de 1987; e
-:- Do Senador_ Divaldq Suruagy, nO Período
de 27 de fevereiro a 9 de março de 1987.
São as seguintes as comunicações envia·
das à. Mesa:
Em 15 de dezembro de 1986.
Senhor Presi.dnete Senado( José -Fragefli:
Tenho a honra de cpmunicar a V. Ex", de acqrdo
~Coín o dfSposto no art. 43, alínea "a", do Regf·
mente Interno, que me ausentarei dos trabalhos
da Casa a partir do dia 17 de de:iembro para
breve viagem ao estrangeiro, em· ~carâter ·parti·
cular.

Atenciosas saudações. --Ãifredo Campos.

Brasília, 21 dejai1elro de 1987.
Senhor Presidente:
--Térího a honra de comunicar a V. Ex", de -acordo
-·com ó -disposto no art. 43, alínea "a", do Regi·
mento InternQ, _qúe me· ause_ntarei dos trabalhos
da Cãsa entre os dias 7 e 17 de fevereiro próXimo,
para breve viagem ao estrangeiro, em caráter particular.
Aten-ciosas saudações. - Ivan ()reste Bona-·

to.
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cnJcia em nosso Pafs. O povo dissera nas umas
Brasília, 2 de reVereiro de 1987.

Offcio/GA8/n° 004/87

Senhor Presidente: __ "
___ _
Tenho a honra de comunicar a_ V. Ex", de acordo
com o disposto no·- art. 43, alínea "a", do Regimento Interno, que me aus_enterei do País no período de 7 a 13 de fevereiro em curso, para viagem
de estudos ao exterior, em caráter particular.
Atenciosas saudações. -

Ofício

Roberto

Campos~

n9 O19
Brasilia, 21 de fevereiro de 1987.

Senhor Presi_dente:

Março de !987_

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção li)

-~

__

_

Tenho a honra de comunicªr a V. Ex", de acordo

com o disposto no _art. 43, alínea "a", do Regi~
menta Interno, que me ausentarei dos trabalhos
da Casa no periodo de 27/2 a 9/'J/87, para breve
viagem ao estrangeiro, em caráter particular.
Atenciosas saudações.- Div/!d.do Sgruagy.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Dispõe o art. 367 do Regimento Interno que "ao

fim de cada legislatura seráo arquivados os Proje--

tos de Lei do Senado, em primeiro turno, os de
resolução, as indicações e os requerímentos, caR
bendo, a qualquer Senador ou Comissão, requerer o seu desarquivamento, atê o fm da Sessão
Legislativa seguinte, quando se considerará definitivo o arquivamento".
Em obediência à norma regimental, a presidência determinou o arquivamento, no final da
leg[s}atura, de proposições cuja relação constará
do Diário do Congresso Nacional.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Marcelo

Miranda.
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS
-Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Saúdo os colegas constituintes que hoje se entregam à tarefa mais nobre deste momento histó-rico: legar às futuras gerações uma Carta Magna
que consagre a soberania, a democrada e Justiça
Social em nosso País.
Despeço-me, hoje, desta casa, onde mi1ltei durante quatro longos e profícuos anos, para assumir a responsabilidade que o povo do meu Estado
houve por bem entregar-me: governar os destinos
de Mato Grosso do Sul durante os próximos quatros anos. E o faço na certeza_ de que, lá como
aqui, estaremos todos laborando na construção
de uma grande pátria, de um Brasil melhor para
nossos fl.l.hos.
Levo daqui a experiência de haver convivido
com grandes lumes da política brasileira e haver
vivido intensamente os dificeis, mas esperanÇoSOs
momentos que a Nação tem atravessado neste
período de grandes mudanças que culminam
com a instauração e começo de consolidação
da Nove República.
Esse rico periodo da nossa História teve inido,
na verdade, em 1982, QUando, vislumbrando um
futuro melhor, o povo brasileiro entregou à Oposição, então liderada pelo PMDB, os destinos dos
principais EStados da Federação e da maioria do
Congresso Nacional. O Congresso rc;:novado
readquiriu crescentemente sua independência e
passou a ter papel fundamenta] em todos os acon~
,~im~ntos que levaram à conquista da demo..

que já não tolerava o estado de coisas em que
vivia e que queria uma vida mais digna e um

des1:ii'lo mais justo para o Pais. E o fez a d~speito
dos conhecidos vícios que deformaram o resul~
tado das umas. Era o sentimento mudancista que
começava a tomar conta de nosso povo.
Desrespeitando, acintosamente, essa nova realidade, os credores internacionais, através do fundo monetário internacional, impuseram~nos uma
das políticas económicas mais nefastas que oBrasil já viveu em toda a sua História. Passou a imperar a recessão, o desemprego, a falência da Empresa Nadonal. A crise tOmou conta de todos
os setores da vida nacional. O Governo de então,
em lugar de buscar forças nas imensas energias
populares para roníper o cerco dos banqueiros,
submete_u-se_ passivamente aos caprichos dos
que s6 visavam seguir praticando a agiotagem
sobre nossa combalida economia. Mas esse, felizmente, não foi o comportamento do povo de seus
representantes no Congresso Nacional. Rejeitamos os Dec:retos-leis que buscavam legitimar
aquela política de lesa~pábia.
Foram momentos gloriosos para esta Casa. Co-meçava-se, na prática, a reconquistar as prerrofiativas do Legislativo, retomando-se os lampejas
de independência intentados em 1977, então apagados pelo autoritarismo. Foi um marco na História de afirmação do parlamento brasileiro.
Antes, já saíra do Senado, em Qd_isséia inesquecível pelo País, o saudoso Teotônio VIlela, cuja
pregaÇão ~udou a esvaziar os cárceres políticos
e a retomarem à luz do dia e ao convívio pátrio
os que haviam sido empuiTados para os subterrâneos da liberdade ou para o longínquo exílio. A
campanha das "Diretas..Já" emerge, em 1984,
como--desdobramento natural da luta de resistência democrática e das batalhas contra a política
recessiva. O Brasil rea1 ocupou as ruas e praças
e, sob a liderança inconteste de Tancredo Neves
e Olysses Guirriarães, cobriu-se de verde--amarelo,
ao som do Hino Naciona1, fazendo ressurgir, com
força incontrolável. o profundo sentimento patriótico de nosso povo.
O Congresso Nacional mais uma vez respon-aeu -positivamente ao anseio popular. Pois, por
ampla maioria de votos, sufragou a emenda Dante
de Oliveira, que restabelecia eleições dire_tas para
Presidente. Os poucos que traíram o povo e impediram o quorum qualificado para aprovação da
emenda amargam hoje, em sua maioria, a ~za
da derrota nas urnas do último dia 15 de novembro. Como núcleo central do defunto colégio elei~
torai, coube ao Congresso Nacional, em resposta
ao apelo popular, enterrar de vez o regime ditato-rial e começar a escrever, através da eleição de
Tancrcdo Neves e José Samey, uma nova História
em nosso País, a História da Nova República.
Instaurada a Nova República, começamos a remover o "entulho a~ritário" ~.por iniciativa do
Presidente Samey, convocamos aAssemblêia Nacional Constituinte que ora se dedica à 9randiosa
missão de legar aos nossos filhos um Brasil melhor. Nestes dois anos_ de.~oya República, grandes
e profundas mudanças se processaram. E todas
elas com a ativa participação desta Casa. Ampla
_liberdade de organização política e sindical, eleições livres e diretas em todos os níveis, voto do
analfabeto, fim da Lei Falcão, realtzação das elei~
ções mais livres de toda a história nacional isso no plano político. E, no plano econômico,
a profunda reforma monetária de 1985 que agora
se _completa com a atitude de defesa nadonal
consagrada na moratória da dívida externa. Na
verdade, a instalação da Constituinte e a decretação da moratória abrem uma nova etapa da

NÕwi República. Sõo dois

aspedDS do mesmo
processo de afirmação da soberania nacional e
popular e de consolidação da democracia bra~
sileíra.
Estou seguro de que os Constttuintes que aqui
se reúnem honrarão o mandato popular cansaR
grande na nova ConstitWção as mudanças por
que tanto tem lutado- nosso povo.
Há exatamente quatro anos, quando aqui se
despedia para assumir o Governo de Minas Ge-rais, declarou o saudoso tancredo Neves: "Nação
sem Cõnstituição oriunda do coração de seu povo
ê nação mutilada na sua dignidade dvica, violen~
tada na sua cultura e humilhada em face de sua
c_onsciênci_a._ democrática." Naquela cx;asião, debutando no Senado da República, fiz o seguinte
aparte: "E quanto temos ouvido, lido e entendjdo
os caminhos que V. Ex' nos abre para que possa~
mos dar ao Brasil novamente uma democracia
plena, uma democracia que o povo brasileiro deseja e reclama". E. de fato, a democracia plena
será o principal legado desta Constituinte. Democracia do Brasil moderno que consagre os prindpios permanentes da democracia política, mas
que avance 00 terreno_ da democracia económica
e da democracia social, ou seja, que estabeleça
o controle nacional sobre nossa economia e incorpore o povo ao processo decisório e como
beneficiáriQ dos frutos do progresso.
Estou._ convencido de que a construção democrática não dará passos largos se nossa base econômlca permanecer sob controle e_xtemo ou de
um_ punhado de grandes proprietários. Como
bem disse Tancredo: "A defesa do regime de livre
iniciativa não pode ser confundida, como muftos
o fazem, com a proteção aos privilégios de forças
econômicas e fmanceiras. Defender a livre inicia~
tiva e a propriedade privada é defendê-las dos
monopólios e do latifúndio". Também a democracia não irá muito longe enquanto a grande
maioria dos brasileiros permanecer fora dos benefícios do progresso, aco~ovelando-se nos bolsões
de miséria, pois, como poderá dirigir os destinos
de seu País um povo faminto, doente, sem teta
e sem letras?
"Enquanto houver, neste Pafs, um s6 homem
sem trabalho, sem pão, sem teto e_ sem letras,
toda prosperidade será falsa", repito com Tancredo. Sâo esses os grandes desafios que a Nação
espera que V. Ex-- enfrenrem com sabedoria e
firmeza.
Retomo ao meu .Estado e, naquela pequena
parte do Território Nacional, estarei contribuindo
com _a obr:a m_odem~dora que V. J;x'i" estarão
realizando no plano nacional. Lá prosseguirei a
obra deflagrada pelo meu correligionário Wilson
Barbosa Martins, qUe troca de lugar comigo e
aqui fica com V. Ex!ll, ao lado dos demais Constituintes do meu Estado, dando a contribuição de
Mato Grosso do Sul para a nova ordem que daqui
nascerá.

O Sr. Fábio Lucena aparte?

Permite V. Ex' um

O SR. MARCELO MIRANDA--Com muito
prazer, ouço o nobre Senador Fábio Luc:::ena.

O Sr. Fábio Lucena -Nobre Senador Marcelo Miranda, em nome da- Liderança do nosso
Partido, o PMDB, desejo expressar a V. Ex" este
sentimento que, creio, é unânime no Senado da
República, em lhe desejando sucesso absoluto
neSte encargo que o destino e o pvo de Mato
Grosso do Sul confiaram a V. Ex" Dispensável
será dizer das dificuldades que o aguardam, como
dispensável será dissertar a respeito da compe-tência do eminente Senador que está na tribuna
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Encerrando, Sr. Presidente, é preciso que a no-

e do Governador eleito dos mato-grossenses do
sul. Leve, Sr. Senador, a consideração que seus

va ConstitUição reflita esses novos tempos e, prin-

Pares sempre lhe dedicaram aqui, na Câmara dos

cipalmente...

Estados. E lá, do Mato Grosso do Sul, rogo a
V. Sr que nos ajude a manter acesa a chama
da Federação brasileira, que não poderá jamais

O Sr. Mário Maia- Permite V. EX' um aparte,
nobre Senador MarceJo Miranda?

desaparecer da nossa tradição jutídico-coostitucional. Assisti ao aparte que V. Ex" ofereceu ao

O SR. MARCELO MIRANDA- Com muito
prazer ouço V. Ex' Senadoi- Mário Maia.

saudoso Presidente Tancredo Neves no ato em
que S . .EJr' se despedia da Tribuna do Senado,
e me recordo de que, naquele aparte, V. Ex' disse_

O Sr• .Mário .Mala-Antes que V. EX' termine
sua ~Jração de despedida transitória desta Casa,
queremos deíxar registrada a lembrança do traba~
que havia nascido em Minas Gerais e que o Goverlho e da presença de V. EX' no convívio cotidiano
no de então possuía três mineiros em sua administração. O grande Tancredo disse: "t pouco".. dos nossos trabalhos parlamentares, e dizer que
nós todos, Senadores, reconhecemos em V. Ex'
Leve, V. Excelência, o calor do nosso abraço, da
o alto espírito patriótico e.ávico com que se com~
nossa solidariedade e seja feliz em seu governo.
portou perante os. seus companheiros e os funcioQue assim sejaf E, para lembrar o _poeta, "assim
nârios_desta Casa. E, nos debates, trouxe a conbiserá". Era esse o meu aparte. Muito obrigado.
buição sábia, modesta, mas valiosa e fecunda "aos
O SR. MARCELO MIRANDA- Obrigado,
destinos do Brasil, nas várias fases da tramitação
companheiro e amigo Senador Fábio Lucena, pe- de seus problemas. Ontem, pertencíamos ao
Jas paJavras que, partindo de V. EX' me deixam,
mesmo partido, mas as circunstâncias históricas
na realidade, lisonjeado, principalmente sendo em
e ã velocidade da política nos levaram, neste monome do nosso Partido que, durante quatro anos,
mento, a militar em partidos diferentes. Mesmo
juntos soubemos defender, nesta Casa. Admiraassim, queremos registrar aqui a palavra oficial
mos a sua capacidade, a sua inteligência, a mado PDT, de consideração e de estima a V. Ex'
neira de se expressar e de defender, quando não
que deixa trabalhos fecundos prestados ao Sena~
o seu Estado, a Nação brasileira, porque V. Ext
do da Repúb~ca. Ternos a certeza de que essa
sempre soube, com a sua palavra corajosa e, acibreve interrupção será de alta vaJia para o seu
ma de tudo, lúcida, dizer o que pensa, transmitir
Estado, Mato Grosso do Sul e, diria mais, válida
o que pensa o povo brasileiro.
não apenas para Mato Grosso do Sul, mas para
toda aquela porção ocidental do Brasil a que perO Sr. VIrgílio Távora- Permite _v._~ um
- tencemos, _urna vez que V. Ex' vai representar,
aparte, eminente Senador?
naquele Estado, um pedaço do Centro-Oeste e
O SR. MARCELO MIRANDA - Concedo
nós, mais para o Norte, também no Oeste, repreO aparte a V. Ex', nobre Senador Yirgflio Távora.
sentamos um pedaço da Amazônia Ocidental. Espero que lá, no Poder Executivo, V. EX' tenha
O Sr. Vlrgilio Távora - O PDS, por nossa
- e nós temos certeza disto- um trabalho prestivoz, neste momento, tem um sentimento múltiplo
moso, tanto quanto prestimoso foi o seu trabalho
a expressar: de um lado, o pesar de ver o compano Senado da República. É a palavra oficial do
nheiro que nos deixa e, de outro, a alegria de
PDT.
encontrar em Mato Grosso do Sul um dirigente
do porte de V. Ex" Muitos anos, em Partidos dife-

rentes, lidamos aqui, nesta Casa e nos acostumamos a ver sua postura retilín'e.ii", sua capc'.'lcidade, seu caráter posto à prova, quantas vezes,
como relator de Comissões difidlimas, como a
da Construção Naval. E, amigos que somos de
V. E:Xt, s6 encontramos motivos para nos regozijarmos de ver a maneira com que V. Ex' tão airosamente se desincumbiu dessas missões que lhe
foram cometidas. Parabenizamos Mato Grosso do
Sul. Adversário que somos de V. Ex', riii'ls não
somos do seu Estado, desejamos_ que Já a trajetória seguida nesta Câmara seja continuada. São
os nossos votos.
O SR. MARCELO MIRANDA-Quero agra·
decer ao Senador V~rgflio Távora e ao PDS pelo
muito que nos ensinaram durante esses quatro
anos, na convivência íntima que tivemos aqui,
neste Senado. Realmente, labutamos em partidos
opostos, mas temos o mesmo objetivo, dar ao
Brasil dias melhores. Temos, ainda, essa esperança e procuraremos realizá-la à frente do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. ·
Nossos agradecimentos particulares ao Senador Vrrgflio Távora. No convfvio que juntos tivemos na memorável CPJ da SUNAMAM, pude, ali,
aprender com V. Ex", através da experiência que
tem do Senado Federal. Foram tantas as luzes
dadas por V. Ex! para que pudéssemos tomar
o melhor caminho, para chegarmos à conclusão
a que chegamos naque1a CPJ, talvez a segunda
CPI que chegou ao fim, aqui, no Senado Federal.
Recordarei com grande satisfação, essa obra
que fizemos juntos. Muito obrigado pelo aparte,
Senador V~rgílio Távora.

O SR. MARCELO MIRAI'IDA - Senador
Mário Maia, é com satisfação que recebo o aparte
de V. Ex', companheiro de todas as horas aqui,
neste senado. Vimos em v. Ex', desde o iníclo,
um defensor daquele Estado, que V. Ex!' tão bem
soube representar, o Estado do Acre, pequeno,
nós sabemos, talvez em dimensão relativa aos
outros Estados Federação, mas grande na produção de homens públicos do gabarito de V. Ex",
que tivemos o prazer, nesses qu~o !ffiOS, de conviver nesta Casa
Agradeço ils palavrasdo PDT, que levarei comigo e, tenho
elas nos darão força para
que possamos continuar caminhando sempre
neste mesfno sentido, de poder melhorar a vida
do povo brasileiro, que é uma luta que V. Ex!'
vem empreendendo, defendendo o povo do Acre
nesta Casa. MuitcJ: obrigado.

aa

certeza:-

O Sr. Saldanha Der.d_- Pennite V, Ex' um
aparto/

Ó SR. MARdLO MIRANDA nobre Sena~r_ §<!!danha D~rzL

Pois não,

O Sr. Saklanba Derzl- Meu caro Senador
Marcelo Miranda, percebe_ V. Ex' a tristeza com
que assistimos ao discurso de despedida desta
Casa de um colega que se impôs pela sua inteligênda, sua capaddade _de trabalho, seu aho espírito público, pelo companheirismo e pelos grandes serviços prestados à Nação. Um homem como V. EX'- faz fa1ta numa Casa coino o Seriado
Federal, a -mais alta Casa política da Nação. Mas
nós, m~o-grossen.Ses do sul, estamos compensados porque teremos V. Ex' como nosso Gover-
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nador, para continuar a· dar àquele Estado uma
administração de progresso, de grandeza e ..de
desenvolvimento. E V. Ex' já provou a sua capacidade administrativa, a o;ua inteligência e a sua
habilidade política quando governou, pot menosde_ dois anos, o Estado de Mato Grosso do Sul.
De lá foi arrancado por uma das maiores injustiças
que se comete com um homem público nesta
Nação, mas o povo de Mato Grosso do Sul deu
a resposta: traz V. EX" para governá-lo novamente,
comcuma expreSsiVa, esmagadora vitória de mais
de 180 mil votos. V. e;x. é um homem feliz, V.
~ teve o apoio, o carinho, a amizade daquele
grande povo do Mato Grosso do Sul, que confia
em V. ~ Esperamos que dê àquele Estado a
sua inteligência, a sua capacidade de trabalho,
seu amor àquela gente. MJJito obrigado.
O SR. MARCELO MIRANDA -Meu caro
companheiro, senador Saldãnha Dern, réSponder
a V. fr, na realidade, é falar com irmão. Dessa
forma eu não poderia dizer outras palavras senão
de gratidão. Sempre me lembro de quando em
campanha eleitoral, andando pelos longínquos
municípios do nosso Estado, eu dizia ao povo
daqueles munidpios por onde passávamos que
V. Ex' seria, nesta Casa, o nosSo condutor, que
aqui nos ensinaria a maneira de conviver e a maneira de ajudar o nosso Pafs e o nºsso Estado.
Deixo esta Casa, mas tenho a certeza de que
conto com o irmão que -sempre nos acompanhou
em tantas lutas no Estado de Mato Grosso do
Sul e aqui no Senado Federal.
- Obrigado pelo aparte, meu caro companheiro
e irmão Senador Saldanha Derzi.

O Sr. Alfredo Campos- Permite-me, nobre
Senador?
O SR. MARCELO MIRANDA-Tem a pala·
vra o Senador Alfredo Campos.

O Sr. Alfredo Campos- Senador Marcelo
Miranda, não sei bem se é com alegria ou com
tristeza que vejo V. Ex' se despedindo desta Casa.
Com alegria por ter wn conterrâneo, meu amigo
pessoal, nesta Casa, durante tanto tempo; e meu
vice-líder no ano que passou, indo ocupar o governo do Mato Grosso do Sul já pela segunda vez;
tristeza pelo convívio que, agora, deixaremos de
ter nos embates da política e no convívio do dia-adia desta Casa. V. Ex", devo falar neste instante,
foi daqueles que não abandonou a luta em hora
nenhuma e pôde propiciar a nós, como Uder
da Bancada do PMDB e do Governo .nesta Casa,
o socorro que todos n6s preds~os nas horas
diffceis dos embates nesta Casa. Toda vez que
tínhamos dúvidas, toda vez que precisávamos da
coésão e da força da nossa Bancada, ao defender
o Governo, ao auxiliar o Governo, ao aprovar ma~
térias de importân-cias não só para o Governo
mas, também, para o nosso Partido, foi em V.
Ext que encontramos aquela ajuda necessária e
eficaz. juntamente com tantos outros çompanhei~
ros desta Casa. Vai agora V. Ex', pela segunda
vez, governar o Estãào do Mato Grosso _do Sul.
Fe1Icidades, nobre Senador. Tenho certeza de que
o povo daquele Estado escolheu bem ao escolher
V. EX' para governá-lo.
O SR. MARCELO MIRANDA-Senador AJ.
fredo Campos, Minas Gerafs, nossa_teiTade origem, pôde dar a esta Casa grandes nomes. Entre
eles eu considero o nome de V. Ex!', qUe acaba
de vir de uma luta renhida no nosso Estado deMinas Gerais e aqui 'está novamente a representar
o nosso povo. A amizade -que conse9uimos d_u:rante estes quatro anos é uma satisfação qu~ levo,
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particularmente, de toda a minha familia. E umct
satisfação, repito, ter conhecido, aqui, este homem de luta, de trabalho e que pôde, durante
o período em que esteve frente à üderança do
PMDB, nos representar a todos. E_ não deixar L!lll
minuto sequer de lutar para que pudéssemos.
através da ação do Partido, discutindo natur~
mente no mesmo nível com a oposição, dar a
esta Casa a grandeza de poder ter aprovado projetas de grande importância durante esse período.
Muito obrigado pelo aparte, Senador Alfredo
Campos.

O Sr. Hélio Guelros --Permite V. Ex' um
aparte?

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção H)

uma força comum para darmos ao nosso povo
melhores dias. Pela dedicação que pudemos observar sempre em V. Ex', aqui nesta Casa, o Estado do Pará deverá ter continuidade desse desenvolvimentõ que todo o seu povo verrl obtendo
e neste perfodo que, temos certeza, será profícuo
com a gestão de V. EX'
Muito obriQãdo.

O Sr. Nivaldo Machado- Permite-me V.
Ex' um aparte?
O SR. MARCELO MIRANDA - Concedo_
o aparte, com todo prazer, ao nobre Senador Ni. valdo Machado.

O Sr. Nlvaldo Machado - Nobre Senador
Marcelo Mirandf!, a saudação cordial e fraterna,
dirigida a V. Ex" Pelos colegas que tiveram oportuO Sr. Hélio Guelros - Nobre Senador Mar- nidade de aparteá-Ja, no momento em que V.
celo Miranda, eu não tenho dúvidas em dizer que, Ex'- faz a sua despedida desta Casa, que desejase, por acaso, houvesse um_ concurso, aqui no mos que seja provisória, demonstra, à sodedade,
Senado, para saber da Legislatura passada qual o alto_ conceito em que o Senado o tem, pela
sua competência, pelo seu espírito público, pela
o Senador mais cordial, mais distinto, ma!s cavalheiro, até quase galante, V. EX' seria, senão vitorio.. sua capacidade de servir, pelo cumprimento rigoroso das obrigações que a outorga do mandato
so, pelo menos um fortfssimo candidato. Mas,
além disso, nobre Senador Marcelo Miranda, se popular impõe. Em nome do Partido da Frente
também houvesse concurso para saber qual dos Ubera1, por cuja liderança estou respondendo
Senadores mais sérios, mais partidários e mais nesta reunião, quero transmitir a V. Ex' o mesmo
apreço, o mesni.õ conceito revelados pelos comeficientes nesta-Casa, V. EX' também levaria folgadamente esse trofeu. Quero dar o meu testemu- panheiros, nas palaVras e ria saudação dirigidas
nho, como companheiro diário de V. Ex" nesta ao nobre companheiro de representação popular.
EstãffiOS certos que, nO GOverno de seu Estado,
Casa, na eventualidade também de Uderanças
interinas, para testar a sua fidelidade, o seu inte-_ a que ascendeu por decisão da vontade popular,
num pleito livre, V. Ex' projetará as qualidades
resse, a sua devoção na condução dos trabaJhos
que aqui o distingüirarn e _isso representa um Goparlamentares. V. Bel', serri- usar muito a tribuna,
era de uma eficiência sem par na ajuda à üde- verno eficiente, probo e honrado, para servir aos
melhores interesses de Mato Grosso do Sul. É
rança, tratando e ct..Udando de que os seus compaesse o aparte que transmito, em nome da lidenheiros estivessem atentos à matéria, buscando
rança do me4 partido. Muito obrigado.
nos gabinetes tudo na _hora em que o Partido
e a Nação mais precisavam da presença do SenaO SR. MARCELO MIRANDA- Meu caro
do Federal. Quero dar esse meu testemunho e
Senador Nivaldo Machado, agradeço o seu aparte,
dizer que, se o Senado perde, estou c_erto que
que me sensibiliza, representando a Frente übeo seu Estado ganhará enormemente com a sua
ral, neste momento._Pela sinceridade e_ pela amipresença, tanto mais que, com esse estágio aqui
zade que sempre tivemos, aqui no Senado, espero
em Bras.ma. V. Ex~' fez o ambiente que vai facilitar
dar continuidade a essa amizade conquistada duem grande parte a sua tarefa como Governador.
rante esses 4 anos. E V. Ex" pode ter certeza que
Quero, portanto, louvar V. EX' nesta hora de desterá em Mato Grosso do Sul um a61IQ'o, em todos
pedida, porque um homem da capacidade, efios momentos à sua disposição. Quero dizer a
ciência e mocidade de V. Ex' não faz despedida.
V. EX' que esta Casa, mais do que qualquer outra,
V. E'.xl' está dando apenas um até logo, um au nos coloca sempre às mãos o companheirismo,
revior ao Senado, porque, com certeza, pela re- a amizade e: a sinceridade dos Pares de qual_quer
percussão do seu trabalho no Mato Grosso, o
Partido.
povo do seu Estado haverá de trazê-lo novamente
Muito obrigado pelo aparte.
a esta Casa,· õu ã outros mandatos expressivos.
Quanto ao discurso de despedida de V. Ex', quero
O Sr. José lgnádo Ferreira - Pennfte V.
dizer que, da minha parte, estando na mesma
Ex' um aparte?
condição de V. EX', de interrromper um mandato
O
SRMARCELO
MIRANDA
Concedo
para ocupar outro, de Govenro do Estado, tenho
o aparte ao nobre Senador José IQ-nácio Ferreira,
apenas a dizer que me bastarai subscrever o seu
com todo o prazer.
discurso, dizendo apenas: onde se lê Mato Grosso,
leia-se Estado do Pará, porque Subscrevo em tudo
O Sr- José lgnádo Ferreua- Senador Maro pronunciamento de V. Ex'
celo Miranda, V. Ex" deve estar sentindo como
O SR- MARCELO MIRANDA -Meu coro
é estimado nesta Casa. Essa SeriSação de perda
Senador Hélio Gueiros, suas Palavras, na realida-- que a Casa está vivendo, mesmo por parte daquede, refletem multo mais o coração e a amizade
les que passaram a conhecê-lo há pouco tempo,
que temos. E, partindo de V. EX' as palavraS amiagora certamente já se vão contagiando, até pelos
gas, distintas como sempre foram suas paJavras
apartes dos seus companheiros de quatro anos,
aqui no Senado Federal, tenho certeza que o povo
por essa sensação de pei'da daqueles que convi~
do Pará, na rea1idade ao escolhê-lo para gover- veram durante esse período ao lado de V. ~
nador durante estes quatro anos, o seu Estado
Foi um período rico na História do Brasil e V.
o fez, escolhendo aquele que mais os representa.
Ex' bem o des_creveu no seu denso pronunciaDe forma que o mesmo desejo que tenho, de
mento; aí um período de travessia, um período
acertar e de ajudar a construir este Brasil, tenho
muito importante, e nós estamos em plena. transicerteza que V. Ext, no Estado do Pará, também
ção quando v. Ex" nos deixa. se há, e eu disse
o fará e contará com o nosso Mato Grosso do
em outra oportunidade, se há algum lugar onde
Sul, hwnilde, é certo, mas saberemos, juntos ter
n6s podemos aprender e muito é no Parlamento,

O SR. MARCELO MIRANDA- Com muita
honra, nobre Senador Hélio Gueiros.

Março de 1987 porque o Parlamento é mais que uma escola política, é uma es.cola_de vida, é uma escola em que
se exercita, _a_ cada dia, uma vísão ele tolerância
cada vez maior, em que se__ amplia essa taxa de
tolerância, pelo própprío cClnvMO,-pelaCompreen~
são de que a um metro de nós pode estar alguém
que, nos aparteando, demonstra os argumentos
que articulamos; nossa a taxa de tolerância taxa
de humildade aumenta até no dia a dia do convívio
com os companheiros do parlamento. Aqui, é
lugar de soma, aqui é lugar de solidariedade apesar de que, paradoxaJmente, é o lugar da controvérsia ê o lugar do conflito. V. Ex' enriqueceu
muito, com sua passagem, as experiências de
todos nós, enriqueceu este Parlamento, enriqueceu a história do Brasil, na medida em que deu
a sua -~ontnbuição fecunda para enriquecê-la e
muito. Quero, nesta oportunidade, dizer a V. Exque me sinto como um daqueles que mais tem
essa sensação de_ perda. pois não posso admitir
que outros tenham mais do que eu; tenho, no
minimo, tanto quanto os outros companheiros,
bem próximos, de V. Ex!', têm hoje. Quero dizer
que V. Er deu a todos nós lições de competência,
lições de postura ética, lições de solidariedade,
lições de habilidade pessoal na condução dos
trabalhos que lhe estavam cometidos e os seus
padrões teológicos, dvicos, éticos, são padrões
que, sem dúvida alguma, marcaram fvndo esses
4 anos aqui no Senado. Felicito-o, nesta oportunidade em que vai assumir o Govem:o do seu
Estado, Mato Grosso do Sul, porque V. Ex' viveu
uma experiência de quem foi arrancado, quase
a fórceps, do Governo para o qual V. EX!' volta
agora nos braços do povo. E, neSta- õportunídade,
V. Ele' tem ainda uma satisfação e uma responsabilidade grande, a satisfação de estar suscedendo
urli homem como Wilson Barbosa Martins, e a
responsabilidade também de suscedê-lo, porque
todo eco da ação administrativa de Wilson Barbosa Martins, ao longo dos quatro anos que nós
vivemos junto, chegava-nos aqui permanentemente através de V. Ex" oU por outros metas.
Mas, de qualquer forma, foi uma administração
austera, operosa, administração que tauxiou o Estado de Mato Grosso do SuJ de obras que, sem
dúvida alguma, ficarão na sua história administrativa muito assinaladas. Quero, nesta oportu~
nidade felicitar a V. Ex' e lamentar que V. Ex'
dê este até logo, mas sobretudo felicitar o povo
de Mato Grosso do Sul pela oportunidade de con~
viver muito mais de perto agora com o escolhido
dele, aqueles que ele carregou nOs braçOs e vai
levá-lo até o Palácio do Governo._
O SR- MARCELO MIRANDA- Muito obrigado pelo aparte, Senador José lgnácio. O Espírito Santo sempre ,teve nesta Casa um grande
defensor, aquele que, na realidade, sempre soube
defender o povo do seu Estado. Nós, cada um
representando parte deste imenso País, temos
uma maneira de ser. E V. Ex' sempre soube, através dessa operosidade, da capacidade de articular, de cc;mversar, fazer com que o seu Estado_
sempre estivesse presente nos apartes, nos discursos. nas falas que tivemos e nas reuniões de
Bancadat SeU aparte engrandece as palavras que,
neste momento, de maneira simples, coloco despedindo me do Senado Federa1.
Muito obrigado, Senador JoSé lgnácio.

O Sr. Itamar Franco - Penlute V. Ex' um
aparte?
O SR- MARCELO MIRANDA- Com todo
prazer, eminente Senador.
O Sr. Itamar Franco- Senador Marcelo Miranda, o acendrado amor à causa pública de V.
EX' já foi destacado aqui por todos os Senadores.
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Quero juntar a minha voz à de meus compa~
nheiros do Senado federal, e desejar felicidades
a V. Ex', na certeza de que seu Estado encontrará
um administrador probo, inteligente, voltado para
o desenvolvimento social, e a certeza, portanto,
de que o governará com acendrado amor também aquele Estado. .Minha saudação a V. Ext,
Senador Marcelo Miranda.
O SR. MARCELO MIRANDA- Meus agradecimentos, Senador Itamar Franco. Quero dizer
a V. EXi' sobre a oportunidade que tive, durante

estes quatro anos, na convivência constante, neste
plenário e nesta Casa, de estar com V. Exf', de
saber admlrá-Io, pela tenaddade, pela vontade

de vencer, que sempre tivemos nas suas palavras,
quando contestando ou quando apoiando qualquer caminho que V. Ex', na realidade, passasse
a defender, tínhamos a certeza de que o fazia
sempre com o coração, acima de tudo com a
sabedoria, com a capacidade e com a força de
vontade que aprendemos com V. Ex". E levamos
desta Casa mais esta experiência de ver t,~_m com·
bativo Senador e de conhecer, de estar junto aqui,
no Senado federal.
O Sr. Lourlval Baptista -

Permite V. E>e

um aparte, eminente Senador?

O SR. MARCELO MIRANDA- Com todo
prazer, ·nobre Senador.

O Sr. Lourival Baptista- SenZidor Marcelo
Miranda, bem disse o eminente_ Senador Virgílio
Távora que a sua ausência deixará saudades nesta
casa. V. Ex' foi um colega que, pelo trato, conquistou a amizade. dos seus correl.igionárlos e, também, dos colegas de outros partidos. Apóio, ln
tob.nn, o que assim foi dito pelo eminente Senador Hélio Gueiros, que irá agora, como Governador, continuar a obra que realizem quando Governador nomeado, e que eu aqui, nesta Casa,
votei em seu nome para que aquilo fosse concre·
tizado. Estou certo, Senador Marcelo Miranda, de
que Vossa Excelência realizará um Profícuo governo, em beneficio do seu Estado, em virtude de

sua capacidade de trabalho, inexcedível honestidade e o desejo de servir ao Estado de Mato
Grosso do Sul.
O SR. MARCELO MIRANDA- Agradeço,
nobre Senador Lowival Baptista, o aparte que,
tenho certeza, abrilhanta o meu discurso. V. Ex',
é mais um amigo, lâ do Nordeste, que aprendi
a admirar aqui, no Senado Federa1, e no Brasil,
pelo trabalho que já teve oportunidade de prestar
como político que é há tanto tempo. Meus agradecimentos pelo aparte que muito me honra.

O Sr. WDson Martins -

Permite V. EX' um

aparte?

O SR. MARCELO MIRANDA- Com multo
prazer, nobre Senador.

O Sr. WDson Martins- Fizemos uma campanha juntos. Vejo que V. Ex', neste instante, despede~se do Senado para assumir o_ posto onde
o povo do nosso Estado o colocou. E o colocou
em boa hora, conhecemos como conhece os_ atri~
butos que exomam V. Ex" A maneira como V.

Er conduziu a campanha no nosso Estado, cha·
mando forças não somente do nosso Partido, mas
forças outras para reforçar a luta e assegurar a
nossa vitória. A serenidade com que V. EX' soube
varar aquela cruzada, respondendo às injúrias, aos
doestes, sempre com explicações, sempre com
pacfência, mostram que V. Ex' é o homem do

momento para vencer as dificuldades que desafiam os homens públicos, sobretudo aqueles que,
nesta hora, têm o dever de comandar o Poder
Executivo. Estou tranqüilo, como um dos companheiros de V. Ex", como um dos dirigentes do
nosso Partido, no Mato Grosso do Sul, pelo futuro
que nos espera nos próximos quatro anos. Nin~
guém melhor do que V. Ex' tem condições, discernimento, prudência, para dirigir Mato Grosso do
Sul, nesta hora. Faço, aqUi, votos ardentes para
que o seu Governo, nobre Senador Marcelo Miranda, seja aquele que todos os sul-mato-grossenses
esper.amos. Não um governo-de milagres -ago-ra os tempos são difíceis, os recursos são escas~
sos, a crise é avassaladora - mas que V. Ex!'
possa conduzir Mato Grosso do Sul com as suas
potencialidades, pelo caminho que V. ~já per~
correu durante o período anterior em que governou o mesmo EStado, pelo caminho da probidade
administrativa, pelo _caminho da compostura de
homem público, pelo caminho que se tomou o
melhor a ser percorrido pelos que nos ante~e
deram na vida pública do nosso Estado. Que o
nosso Partido conduza a aliança que formou em
Mato Grosso do Sul com a Freilte Liberal, que
chame os outros companheiros que nos ajudaram a obter a vitória e que faça a grande administração, pela qual espera o povo sul-mato-grossense.
O SR. MARCELO MIRANDA -Meu caro
companheiro, Senador Wilson Martins a_s palavras
de V. EX' ·refletem, na realiçlade, o espelho do
homem público, que nós devemos mirar para
conduzir um Estado como Mato Grosso do Sul.
V. Ex', que há pouco tempo deixou o comando
de Mato Grosso do Sul, nos deixa também uma
responsabilidade muito grande de poder dar continuidade e principalmente de dar o atendimento
que Y. Ext deu durante o seu período ao povo
que timto·espera do prosseguimento daquela administração que, até hoje, aplaudem nas ruas
quãildo passamos, que foi a adn)i~tração de
V. E'X' E, poi isso, aQui está, em nome de Mato
Grosso do Sul, como o nosso representante: Esperamos também que possa continuar a dar a
sua contribuição, como deu af]t~s e agora no
Governo.
Agradeço as palavras também de um irmão
d_e nosso Estado, amigo, acima de tudo, corajoso
homem público que é o Senador Wilson Martins.
Muito obrigado pelo aparte.
Deixo como apelo a preocupação aos Senhores
Constituintes s-ubsídios para a preservação do
maior santuário ecológico da humanidade, o pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que
deverá ficar defmitivamente ins~rido no texto
constitucional a ser debatido pelos nobres .companheiros.
Em vão se buscará, no texto da carta constitucional em vigor, qualquer referência ao meio ambiente. Esta era uma preocupação virtualmente
ausente, entre nós, à época da edição da emenda
constitucional n9 1, de 1969.
Nesses últimos vinte anos, contudo, a situação
se inverteu. Hoje, a preocupação com a qualidade
do meio ambiente faz parte do cotidiano de um
número crescente de cidadãos. Principalmente
nos grandes centros urbanos, surgiram e se con·
solidaram muitas associações voltadas exclusivamente à defesa dos recursos naturais, e t.:l luta
contra a poluição. Refletindo um fenômeno observável nos Estados Unidos e nos países da Europa
ocidental, os verdes tendem a se tornar uma
força política considerável.
E preciso que a nova constituição reflita esses
novos tempos e, principalmente, possibilite que

no futuro a defesa do património ambiental do
pais se faça em bases sólidas, tendo em vista
o interesse das gerações que ainda estão por vfr.
Nenhuma defesa do meto ambiente será viável,
em primeiro lugar, no modelo federativo atualmente em vigor. Neste ponto, a carta de 1909levou a centralização e o autoritarismo em níveis
inéditos na história republicana (com a única exçe_ção, talvez, do período entre 1937 e 1945), e
essa postura, sem dúvída, toma muito dificil a
defesa do meio arnbienteL Tenha-se em conta,
por exemplo, o dispositivo dª _e_menda n9 1, de
1969, que atribuiu à união federal a competência
exclusiva para legislar sobre Qorestas. Este dispositivo permitiu que o supremo bibunal federal declarasse a inconstitucionalidade da Lei 214/81,
do EstadÕ do Mato Grosso do Sul, que havia proi~
bido o ~arte de diversas espécies vegetais no temtório do estado- embora possa parecer evidente
que o estado saiba, melhor do que ninguém, como preservar o seu patrimôrúo florestal.
Será preciso, portanto, em primeiro lugar, garantir aos estados membros uma ampla competência para legislar sobre o seu meio ambiente
- respeitados, evidentemente, princípios preser~
vacfonistas básicos que a união venha a estabelecer. Da mesma forma que aos estados, aos mu~
nicípios também deverá ser garantido o direito
de zelar pela preservação de seus recursos natu~
rais e de lutar efetivamente contra a poluição.
É evidentemente jncompativeJ com a autonomia
municipal - este princípio constitucional da
maior relevância -toda a legislação que os impeça, por exemplo, de detennlnar a interdição de.
atividades poluidoras. Há alguns anos atrás, a res- posta do GovernO Federal ao ato de prefeito municipal que havia determinado o fechamento de
indústria de dmento situada na zona urbana do
município foi- a expedição de decreto-lei reservando à união a competência exclusiva para a
decretação de medidas semelhantes. Esse tipo
de atitude e de lei é evidentemente incompatível
com um regime democrático e .com uma verdadeira federação.
Para que estados e municípios possam fazer
face às suas responsabilidades no domínio amÇiental, será evidentemente preciso que dispo~
riham, a1ém de força politica, de recursos financeiros que lhes- possibilite este tipo de atuação.
Impõe-se, portanto, uma reforma tributária profunda, como pressuposto necessário a um maior
controle ambiental, descentralizado e democrático.
Além de reformas na federação que hoje temos,
com vistas a wn eficiente controle da poluição
e preservação dos recursos naturais, será preciso
também reformar a república. E, ness_e ponto,
será vital que se arme o judiciário, possibilitan·
do~Ihe atender eficaz e prontamente às agressões
ambientais, quando instado a fazê-lo. A lei 7.347,
de 24 de julho de 1985, que instituiu a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados
ao meio ambiente e a outros interesses difusos,
é um notável avanço no campo da defesa do
meio ambiente, que igualou o país aos mais avançados do mundo, no campO do controle legal
da poluição; mas, será preciso que o poder judiciário não frustre esse esforço, continuando os
processos a se arrastarem interminavelmente em
juízos e tribunais. à espera de uma solução que
nunca vem.
Espera-se da nova constituição uma nova postura em reJação aos direitos do ddadão, no que
diz respeito ao meio ambiente. Quase todas as
constituições modernas reconhecem_ o direito do
ddadão a viver num ambiente sadio e equilibrado,
assim como o dever do estado de proteger esse
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ambiente. A lei brasileira (lef 6.938, de 1~-8-1981,
que instituiu a política nacional do meio ambiente)

Já reconhet...:e o

melo ambiente como património
público, a ser necessariamente assegurado e protegido. Seria conveniente que este texto constasse
da constituição. Mas não seria suficiente fazê-lo.
Será preciso que a constituição _crie instrumentos

de garantia desses direitos, que tomem efetivos
os seus preceitos, inclusive com a formação- de
Wlla menta1idade ecológica, obtida pela inserção
obrigatória da educação ambiental nos currículos
escolares~ _A constituição em vigor, em um de
seus artigos, estabelece que o amparo à cultura
é dever do estado. No entanto, cada um de nós
assiste diariamente a atentados à cultura, que se

fazem com a omissão, senão a conivência, do
estado. No entanto, não há como fazer o estado
cumprir o preceito constitucional- o que o transforma, afinal, em letra morta. Será preciso impedir
que o novo texto constitucional dedique belas palavras à proteção do meio ambiente, que sejam
desacompanhadas de preceitos que as tomem
efetivos instrumentos de defesa do patrimônio
ambiental
A definição do meio ambiente como patrimônio
público deve ser corretamente entendida, e o
Constituinte terá de- fazê-lo. _Entenda-se: não
adianta dizer que os dos pertencem aos Estados
ou à União federal, porque os Estados e a União
federa] poderão eventualmente querer dispordesses seus bens em desacordo com o interesse
público. O mesmo se diga em relação aos mares,
aos manguezais etc, tais bens deverão ser considerados, efetivamente, antes de bens de propriedade de pessoas jurídicas de direito público, bens
de uso comum do povo, tais como as ruas, as
praias etc. lsso parece ser absolutamente necessário a uma politica de defesa dos recursos naturais. A luta recente do povo de Antonina, no Paraná, contra a instaJação de uma indústria química
que iria poluir as águas da baía - cujas águas,
teoricamente, não lhe pertencem - , üustra bem
o problema: ao interesse do Poder Público na
localização de determinada atividade poluidora,
deve sobrepor-se, indiscutivelmente, o interesse
da comunidade ameaçada.
Abrir canaJs de participação, pelos quaJs a sociedade possa expressar-se, na defesa de seus
interesses, é outra tarefa fundamental da Constituinte. É preciso instituir mecanismos que permitam a audiência da sociedade no processo de
tomada de decisões que lhe digam respeito e
que sejam capazes de mudar a vida dos cidadãos.
Será preciso que a ConstituiÇão reconheça à
comunidade o precioso direito à informação ambiental. É necessária a transparência nas informações: qual a qualidade da água que está sendo
servida à população? Qual o nível de poluição
das águas, nas praias em que o povo se banha?
Quem são os grandes poluidores do ar e do solo,
e quais as providências que o Estado lhes exige
tomar, prazos, custos etc? Esse tipo de informação, é dever do Estado prestá-laA Constituição
deve prever a responsabilidade do administrador
que não o faça.
Há ainda um outro precioso instrumento, o próprio dos regimes democráticos, à disposição dos
cidadãos para a defesa do meio ambiente: a ação
popular, é preciso, porém, que a Constituição a
democratize ainda mais, permitindo que, além
dos cidadãos, pessoas fisicas, também as associações comunitárias possam ajuizá~la. Essa providência viria a fortalecer bastante a ação popular
constitucional
A Constituição deverá prever a responsabilidade dos administradores que não tomem as medidas em defesa da qualidade ambiental que esta-
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riam, por lei, obrigadoS a tomar. Sabe-se que os
administradores estão- sujeitos a pressões utnas .mais, outras menos legítimas - e ~e tais
pressões podem manifestar-se de maneira especiQJmeote forte, quando se trata de fazer vistas
grossas a disposições legais preservacionistas.
- Será- necessário encontrar maneiras de garantir
o exato cumprimento da lei.
Fmalmente, a administração pública relativa ao
meio ambiente deverá cercar-se de cuidados especiais, visando uma proteção mais objetiva desse
património público. Será preciso criar um sistema
de administração cujas diretrizes básicas se situem acima de politicas partidárias eventualmente
no poder. Determinados compromissos básicos
como a preservação_seriam, digamos, "intocá-veis", independentemente dos governos. Para tal,
seria importante que os servidores públicos relacionados à proteção ambiental se dessem as ga·
rantias estatutárias que os tomassem imunes a
pressões políticas, e que se garantisse o acesso
a esses cargos, sempre, através de concursos públicos.
Pode-se acreditar que, com a introduçãP no
texto constitucional dessas medidas, a proteção
ambiental no Brasil terá conc:Uções de se processar em bases muito mais sólidas do que até hoje
Se fez.
RESUMO

1 - OéU"antir aos Estados Competência para lep
gislarem sobre o seu meio ambiente;
2-Reforma Tributária para possibilitar recursos financeiros;
3- Reforma no Judiciário de forma a tomá-lo
eficaz e agir-prori:tamente às agressões ambientais;
4 - Nova postura em relação aos direitos dos
cidadãos;
5 -Inserção da Educação Ambienta! nos curriculos escolares;
6- Definição do melo ambiente como pabimônlo público;
7- Criação de canais de participação da sociedade;
8- Direito à informação ambiental.
Esta a síntese, Sr. PiesJdente, do trabalho que
pretendo deixar, através da nossa Bancada do
l\1ato Grossõ do Sul, para que possa ser incluída
e inserida na nova Constituição, para facilitar e
para preservar o que nós chamamos de "maior
santuário-da humanidade", que é o nosso Pantanal.
A tarefa dos Senhores é árdua, mas estou seguro de que, a respaldá-los, estarão todos os brasileiros de boa fé. Estou seguro de que V. Ex" estarão à altura da missão que nosso povo lhes confiou.

Muito obrigado a todos. (Muito bem! Palmas.)
O SR- PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) Concedo _a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão.

CiSR- HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É meu objetivo teçer algumas congjderações,
ainda que breves, sobre o excelente, eu diria até
mesmo magnífico, discurso proferido pelo Presidente desta Casa, Senador Humberto Lucena, no
dia da instalação da quadtagésima oitava legislatura, no plenário da Câmara dos Deputados. Antes, porém, eu gostaria de abordar dois aspectos
a respeito do substitutivo do Projeto de Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, que
a mim me parecem não condizentes com aquilo
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que possa ser considerado de melhor para o funcionamento d_a Constitu:Ote, que já foram exaustivamente, longamente abordados, debatidos, mas
que eu não queria deixar de consignar o meu
pensamento em tomo deles.
O primeiro, diria eu, é o da criação da Comissão
de Sistematização, Comissão essa de superpoderes, embora abrandados no substitutivo, mas
que, evidentemerite~afece até a grande comissão de George· Orwell
19a;r.quetinha poderes
para tudo, para apagar a memória, para revirar
bibliotecas, estirpar arquivos, transformar fatos inverídicos· em fatos verídicos. Senão vejamos:
quando foi estabelecido - e é este o segundo
ponto a que queria me referir - o princípio ou
a instituição, digamos assim, dos projetos de decisão, e-o nome a mim me parece muito estranho,
porque o que é projeto não pode ·ser decisão,
o que é decisão não pode ser projeto, quando
mWto seria projetas para a decisão, mas quando
da instituição, pelo menos em termos de projeto
ou de substitutivo, o fato é que 180 Constituintes
podem apresentar esses projetas de decisão. Mas
eles vão imediatamente para a Comissão deSistematiza~o e_, lá, curiosa e paradoxalmente, apenas
única e exclusivamente 45 dos 89 membros da
com~®ão podem derrubá-lo, sem que sequer se
vislumbre o direito de que pqssam ir a Plenário.
O Plenário deve ser - como em todos os parlamentos do mundo, o órgão máximo de deJibe..
ração. Mas não no substitutivo que estamos examinando. Comissão de 89 membros, 45, querepresentam m.aíoria absoluta, derrubam o que
180 apresentaram.
Mas esses dois pontos, como dizia, já exaustiva~
mente, já abundantemente abordados, se somam
ao terceiro, que_é exatamente aquele relativo ao
funcionamento das duas Casas do Congresso Na~
danai, a Câmara dos_Deputados e o Senado Federa]. E é exatamenfe neste ponto que o Presidente Humberto Lucena traça, com a sua indiscutível capacidade, linhas marcantes, das quais recolho as s_eguintes:

em

"Mas a emenda constitucional que forma~
lizou a sua convocação preservou o Senado
Federal, a Câmara dos Deputados e o Con- -gresso Nacional com as atribuições pertinentes à Legislação Oridinâria"

E ~trma em seguida:
''O que nos cabe agora, conscientes da
total e absoluta prioridade da Assembléia Nacional COnstituinte, é compatibilizar o seu
funcionamento com os trabalhos das duas
Casas do Congresso Nacional."

Nada mais claro, nada mais límpido nada mais
cristaJino.

EU mesmo tiVe a oportt.iníâade- de oferecer
emenda ao substitutivo do Relator, exatamente
ao § 19 do art. 33, emenda que infelizmente não
tenho aqui em minhas mãos não tenho em meu
poder, mas cuja sfutese é a seguinte: que o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte devesse
funcionar apenas quando as- ComisSões terminassem o seu trabalho; poderia funcionar em
qualquer caso de necessidade, mas deve.ria, sobretudo, tratar exClusivamente de matéria relativa
a ordem do dia. Afinal, todos nós, Senadores e
Deputados federais, fomos eleitos constituintes,
_mas fomos eleitos parlamentares. Para que_ pudéssemos ter assento no Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte foi preciso que, em primeiro
lugar, trouxéssemos nossos diplomas para registro nas respectivas Mesas das duas Casas do Congresso NadonaJ. E mais, perante essas duas Ça-
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sas, prestássemos o nossojuramento.l\i sim, uma
vez investidos. digamos assim, no exercício de
nossos mandatos de Senadores e de Deputados
federais pudemos participar do ato seguinte que
foi o da instalação da Assembléia Nacional Cons~
tituinte.

t: bem verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores,

que há outros argumentos, eles são sobejos. Em

primeiro lugar, a neces_sidade imperiosa e abso-luta da aprovação de matérias que dizem respeito
a competência das Casas legislativas.
Hoje, mesmo assistimos aquf a leitura, pelo Sr.
19-Secretário, de mensagens do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República para indícação
de embaixadores. Quantas matértas não há para

serem examinadas? Leis, projetes de lei e:m andamento, melhor dizendo decretos-leis. Afinal, se
cerrarmos as nossas portas estaremos até estimulando o Poder Executivo a baixar novos decretos-leis. Matérias relevantes, como por exemplo
a edição do cruzado n<?2, que já foi exaustivamente
debatida em diversos setores de atividade nacional, mas que aqui não o foram, precisam sê-lo.
De sorte que, não poderia deixar de funcionar,
sob pena de estarmos vilipendiando a nós mesmos.
Eu mesmo tive a alegria de encontrar sobre
a mesa - e quem me advertiu foi o nobre Senador Gérson Camata, do Espírito Santo - a convenção sobre liberdade sindical que constitui o
Projeto de Decreto Legislativo n9 16, que tem origem na Câmara dos Deputados. E aqui verifico
que fui o Relator da matéria, quando Deputado
federa1, na Comissão de Relações Exteriores daquela casa. Enfim, uma matêria como essa ê
importantfSsima, pois -estabelece inclusive a greve
para o funcionalismo público.
- _
Seriam centenas de assuntos aos quais n6s
não poderíamos. Sr. Presidente, fechar os olhos.
Daí por que recolho, também do discurso já referido, a modelar observação sobre o Poder Constituinte origihárhe o Poder Constituitiíe derivado,
em que o Presidente Humberto Lucena salienta:

"Neste particular, aliás, esta[ernos prontos,
a qualquer hora, para servir aos altos desígnios da Assembléia Nacional Constituinte,
contanto que ela funcione num clima de plenas garantias."
A emenda de minha autoria ao § 1<? do art.
33, além de estabelecer que as sessões da Assembléia Nacional Constituinte devessem funcionar
após os trabalhos das Comissões, dizia expressamente que os horários de funcionamento da Assembléia deveriam compatibilizar-se com ~ horários de funcionamento do CongreSso Nacional,
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
de suas respectivas Comissões e também das
Comissões e SubComissões da Assembléia Nadanai Constituinte.
Fo!Qo ·ao verificar que ã iffipreriSa, que afmal
infonna e orienta a opinião pública, pensa de maneira semelhante quanto ao fimcionamento das
duas Casas do Congresso Nacional. O jornal O
Estado de S. Paulo, de 5 de março corrente,
num editorial intitulado, "A perfidia do recesso
branco", afirma:

-- -"0 Direito-é um só; -e-o- pfOcesso-dt!-effien;;
da da Constituição é o que está preVisto nela,
a cargo da Câmara e do Senado, por dois
terços e em votação separada, em dois turnos. Fora daí, nada - a não ser que o objetivo
de tudo o que está acontecendo em Brasília
seja impor a desordem e submeter o_ que
resta de coesão social no País à açao deletéria
de forças centrífugas poderosíssimas. fada-
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das a comprometer todo o avanço empreendido até agora no rumo da democracia."
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qüências para todos os trabalhadores, as autoridades governamentais têm que se compenetrar
de que lhes cabe pisar firme no chão _e,_ atentos
Cito também a coluna do Castelo, de quinta~
aos mais caros anseios do povo, tomar as provifeiia, 19iiã1ineOtec:IO-dia cinco do mês corrente,
dências que a situação exige.
sob o titu!Q, "Concessões não ev:itam confronto,"
Depois destas considerações, desejo formular
que termina cOfl) as s_eguintes frases:
aos eminentes Deputado Ulysses Guimarães e
"Quanto ao funcionamento da Câinara e
Pf'esidente ,José Samey apelo no sentidp d~_ éhdo Senado -diz Carlos Castelo Branco camparem, sem mais demora, a luta por quatro
trata-Se de -atO que não pode decorrer de
medidas que a NaçãO intelra está a reclamar, que
c:lisposição de- um Regimento Interno da
são as reformas agrária, urbana, tributária e o
Constituinte. SOinênte as duas Câmaras Lereal congelamento da dívida externa brasileira:.
gislativas, pOr iniciativa piópria, poderiam deCom referência à reforma agrária, estamos venJíberar sobre a convivência de optarem por
do até agora apenas um arremedo, que nada conum recesso durante os trabaJhos constituintribui para levar Justiça ao campo, onde gra,ndes
tes, com a ressalva de convocações extraorproprietários, pecuaristas, grilelros e a polícia milidinárias. O Caminho pelo qual está seguindo
tar a seus serviços infemi%am a vida de nossos
- segundo ele - o Sr. Ulysses Guimarães
çamponeses. Estes, não tendo a quem apelar,
é tido como a~nfatórlo ao pacto da transição
cansados de promessas e de sofrer na carne
deinocrática_ e ao respeito implícito a que
monstruosas injustiças, vão para os grandes cense comprometeU à preservaÇão da ordem
tros, onde, por não possuírem mão-de-obra especonstitucional até que ela seja mudada."
cializada, são submetidos ao subemprego e à
E enfeOdo, Sr. """Presidente, que fomos convomarginaJização.
cados para elaborar a nova ConstitUição e deveriaQuanto à reforma urbana, ela é um imperativo
mos nos adstringir a isso, deixando portanto, que
inadiável do momento. Com o descongelamento
_as Casas funciOnassem como garéintia de tudo
dos aluguéis, trava-se no momento, em todo o
aquilo pelo qual lutamos há tantos anos.
País. verdadeira batalha entre inquilinos e proprieEra C? ~ue tinh~ a dizer. (Muito bem! Pé!lmas.)
tários, e essa luta tende a agravar-se por causa
do endurecimento das posições das duas partes.
O SR- PRE$IDEI"'TT! (Humberto Lucena) O inquilinato, sentindo-se explorado, tentará evitar
Concedo a palavra ao nobre Senador lran Saraiva.
a elevação dos preços dos aluguéis da forma que
os propiietários desejam; os proprietários, por seu
O SR- IRÁM SARAivA - (PMDB - GO.
lado, sentindo-se lesados, moverão maior volwne
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
de ações de despejos, com resuha.do irnprevisív:el
Srs._ Senadores: O Ministro José Hugo Castelo
sob o aspecto_ social. E a tendência, cOm o passar
Branco está desejando sensibilizar as empresas
do tempo, é a de agravar essa situação._ Entenmultinacionais para que elas invistam mais no
demos que só com a reforma urbana haverá tranPaís e proporcionem meios para maior penetraqüilidade entre inquilinos e proprietários.
ção dos produtos brasileiros em seus respectivos
Já a reforma tributária impedirá a falência dos
países.
Ora, Senhorés, o titular do Ministério da_Indús- municfplos, hoje praticamente urna realidade brasileira.
tria e do Coniércio necessariamente deve- ter coE, finalmente, Srs. Senadores, o congelamento
nhecimento do montante da dívida externa brasida dívida externa ou a chamada moratória, dará
leira, cujo pagamento de juros o_ Governo decidiu
tempo ao Pafs para evitar a recessão e, possivelsuspender por tempo indeterminado, com o
mente s_em querer exagerar, uma guerra civil.
apoio unânime da opinião pública.
O que não é possível é continuar esse estado
Devé ter o Ministro Hugo Castelo Branco code coisas como está. Ainda é tempo de se evitar
nhecimento, também, dos valores dos juros e da
dívida externa, cuja tendência anual era de astro- - o pior. E cabe às autoridades competentes a iniciativa de evitar a tragédia.
nômica elevação, tendo o Brasil pago, nestes últimos anos, s6 das chamadas taxas de serviços,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa preoCU·
nada menos do que quarenta e cinco bilhões de
pação, com as propostas que fazemos, neste modólares.
mento, não é outra, senão a de tentar, como vêm
E por dever de sua condição de Ministro de
fazendo os Constituintes braSileiros, logicamente
Estado, deve o titular da Indústria e do Comércio
esta CaSã, comO membros que somos dá Assemter consciência de que grande parte dos 120 bibléia Nacional Constituinte, além da preocupação
lhões de dólares que o Brasil deve é resultante
do nosso Regimento Interno, precisamos também
da atuação das empresas multinaciona~s em nosencontrar uma saída para a crise brasileira.
so território, cujos tentáculos exaurem todos os
A par disso, enquanto estudamos assuntos sésetores da economia nadonaJ, tais como os da
rios e relevantes, e quando questões como estas
indústria, do comércio, da agricultura e de merque acabamos de propor e que esperamos encado de capitais.
contrem guarida não só nesta Casa mas no pr6
Srs.-Senaáores,
prio Presidente Ulysses Guimarães ~ que dirige
Condui-se, portanto, que o desejo do Ministro
o ma.ior Partido deste País-, e também no PresiHugo Castelo Branco; no Sentido de que as emdente José Samey, pois a nossa preocupação é
presas multinacionais contribuam para o fortalecide que, efetivamente, se faça a coisa concreta
mento de nossa economia, através de maciços
para que evitemos um mal maior.
investimentos e de incrementação das nossas exAgora, é lamentável que o Ministro da_ _!odústria
portações, tem origem no mundo dos sonhos.
e "'o ComérciO qUe entendeu - e se não enten~::-_caso·:o-títulãr"'do"Miiiistérló aã-IndOStna_é_ do
deU deveria tê-IÕ feito - que a dívida extema
Comércio venha insistir na idéia, será dada a opordeste País deve-se indiscutivelmente aos grandes
tunidade aos opositores do Governo concluírem
grupos multinacionais que, como sanguessugas,
que há_ setores bastante vulneráveis no Governo
exploraram o Brasil e nos levaram à mais hwnido Presidente José Samey. E a nós, compromislhante situação de maior devedor do Terceiro
sados com o povo que nos elegeu, uma melanMundo - e agora vemos o Ministro do Planejacólica constatação: alguém está: delirando.
rnento no exterior, quase de niãos -Postas,. a expliCom a seriedade dos problemas que o Brasil
car o ineJqJiicável e a justificar o que não tem
está enfrentando, com graves e danosas cansejustificativa, que é uma dívida externa que nós
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não a fizemos e_que por desvios desonestos, por
governos desonestos desviaram para locupletar
esses mesmos grupos multinacionais - venha
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ça Aérea Brasileira, com destino a Canindé de
São Francisco, onde inaugurou a nova cidade

e o Projeto hidro_agrícola. da região.
- Por volta das 18:00 horas, o Presidente da Repúpretender que essa ·gente volte a investir no Jjrasü.
blica retomou a Ar~caju, onde presidiu, no Palácio
E -um investimento danoso e que, nesta oportu~ OIImjJõ Campos, a solenidade de assinatura do
nidade, protestamos, mas não sem antes apre- contrato, no valor de Cr$ 592 milhões para o
sentar propostas que são as honestas e_ cabíveis infdo das obras d~ construção do Porto de ?ergipara o momento--as transformações que quere- pe,. embarcando no dia seguinte, sábado, pela
mos, as reformas necessárias como a reforma manhã, às 8:25min., com destino a Salvador, onagrária, a reforma urbana, a moratória mesmõ de inaugurou a Fundação Casa de Jorge Amádo.
se necessária na sua extensão _maior, para que
Tendo _a!:ompanhado o Presidente José Samey
nós possamos trazer a tranqüiltdade que já comenessa viagem, é com justificado entusiasmo que
registro nos Anais do Senado o o\lto significado
çamos a ver desaparecer do solo brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito e de.cis_iva importância dos empreendimentos que
levaram o eminente Chefe da Nação ao Estado
bem!P~as.)
de Sergipe.
O SR. PRESIDENTE (Humbe'rto Lucena) Neste sentido, solicito a incorporação, ao texto
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival deste conciso pronunciamento, dos discursos
Bap~ta.
proferidoS pelo Governador João Alves FUho, em
Canindé de São Francisco, ao ensejo da inaugu~
O SR. LOURWAL BAPTISTA (PFL - SE. ração do Projeto Califórnia e da nova Cãnindé,
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, e em Aracaju, na assinatura do contrato para
Srs. Senadores:
.
_ _ cOnstrução do porto de Sergipe, assim como o
A viagem do Presidente José Samey a Ser.Qtpe, dO Pfesidente José Samey.
no último dia 6 de março, apesar de sua curta
São documentos de_ valor permanente, em face
duração, ultrapassou os limites de s[mpJes visita
das informações neles condenadas, a respeito de
rotineira do Chefe do Poder Executivo da União,
realizações fundamentais para o desenvolvimento
adquirindo as dimensões de um relevante aconteglobal e auto--sustentado de todo o Estado, a partir
cimento histórico, em virtude dos seus objetivos
da construção do Porto de Sergipe e do sistema
consubstanciados na inauguração da nova cidade
de irrigação do "Projeto Calif6rnia.., que é, no
de Canindé do São Francisco e do sistema de
Nordeste, expressão de amplo e moderno prograirrigação do ''Projeto Califórnia' - um dos mais
ma de desenvolvimento rural integrado, na miamplos programas de irrigação do Nordeste, locacrorregião, do semi-áddo sergipano, abrangendo
lizado nesse município-, e da assinatura do consetores distintos.
trato para construção do Porto de Sergipe, centeNo_ tocante ao_ ab~stecimento humano, por
nária reivindicação do povo sergipano.
exemplo, uma adutora com 45 km de extensão
O Presidente José Samey chegou a Aracaju
abastecerá a sede do Município de Canindé e
às 14 horas e 15 minutos de sexta-feira passada,
seus principais povoados - Curitiba e Capim
destacando-se, na comitiva presidencial. a preGrosso.
sença da Primeira Dama Dona Marly Samey; dos
O recém inaugurado sistema de abastecimento
Ministros de Estado Ronaldo Costa Couto, do Intede água é wna das pré-condições vitais para estarior; Vicente Fialho, da Irrigação, General Rubens
belecimento da infra-estrutura destinada ao aten·
Bayma Denys, do G_abinete-Mi!Itar; do Presidente
dimento_ da grande demanda que surgirá Com
da Petrobrâs, Coronel Ozires Silva; do Presidente
o funcionamento da Hidrolétrica do Xingó.
do Banco do Brasil, Camilo Calazans; do Dr. Jorge
Murad Júnior, Secretário Particular: _do_Presidente
- Antecipando-se às obras da futura Hidrelétrica
Samey; do Coronel Messias Brás de Araujo; do
do Xingó, o GoVerno de Sergipe construiu uma
Coronel EXpedito Hermes Rego Miranda, do Gabicidade inteiramente nova, dotada de todos os
nete Militar; do Majpr Ivo Espíndola Bastos; do
equipamentos e condições de funcionamento,
Capitão Roberto Omeles Bonifácio e da Profes_tais c9mo hospital, escola, mercado, praças, clu~
sora Cantídia Soares.
bes, e assim por- diante.
Convidado, partiCipei da comitiva. assim como
Desnec~ssário se_ !ç)ma rel;:atar, na multiplicios_ parlamentares, Senadores Albano Franco e
dade- de seus aspectos técnicos, administrativos
Francisco Rollemberg; Deputados Carlos Santae_ financeiros, as diversas e benéficas cqnseqüênna, Acival Gomes, Antonio Carlos Franco, Basco
das,
a curto prazo, do "Projeto Califórnia".
França,Oeonâncio Fonseca, Djenal GonÇalves,
No -Concernente ~o Porto de Sergipe, o ilustre
João Machado Rollembe_rg, José O:ueir6s, MesPresidente da Petrobrás, Coronel Ozires Silva, assias Goes e os ex-Deputadas Seixas Dória e José
~erou, por ocasião da assinatura do contrato,
Carlos Teixeira.
durante a solenidade_ realizada no Paládo O!ímpio
No aeroporto de Arac:aju já se enc_ontravam
Campos - da qual participou o Presidente da
para receber o Chefe da Nação o Governador
Construto~:a Noberto Oderbrecht, Emílio Alves,João Alves filho_; o recém eleito GoveinãdoJ;' _Antoque as obras da construção do Porto serão inicianio Carlos Valadares_e' o Vice_-_Oovemador Bene_das ainda este mês, estando preVisto o irifdo d3
dito Figueiredo; o Prefeito de Aracaju Jackson
operação do complexo portuário no primeiro seBarreto; o Presidente do Tribunal de Justiça, De·
mestre de 1_990.
sembargador Antonio Machado; o Arcebispo de
Aracaju, Dom Luciano Cabral Du{!lrte; toda a banAgora, - assinalou o Presidente da Petrobrás,
cada estadual de parlamentares sergipanos; PreOzires Silva, "O sonho secular do povo sergipano
feitos, Vereadores e inúmeras autoridades estase toma realidade", encerrando-se, destarte, uma
duais, Comandantes militares, do Exército, Mariluta tenaz de 132 anos que empolgou as lideran.nh!l e Aeronáutica
ças políticas, -os governos e a sociedade sergiAplaudido no aeroporto pela muhidâo de popupana.
lares que aguardavam sua chegada, o Presid~nte
O Presidente da Petrobrás acentuou, ainda, que
José Samey deslocou-se em seguida, juntamente
o Porto de Sergipe terá uma Capacidade inicial
com sua Comitiva, o Governador João Alves Filho
de carga e_ descarga de 1 milhão de toneladas/
e autoridades locais, em dois helicópteros da For~
ano.
agora o Ministro José Hugo Cij,steiiO- Bl'ariCo a
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Com um· investimento de US$ 80 milhões de
dólares, o· terminal maritimo dará prioridade ao_
transporte de cloreto de potássio, amónia e uréia.
As obras decorrem de convênios anteriormente
assinadOs eritre·o <Jovemó do Estado, a PetrQPrás
e a Empresa Administrativa de Portos - Sergiportos, visando a construção de um Porto em
mar abertO a 15 quilómetros, aproximadamente,
ao norte da foz do rio Sergipe, no Município de
Barra dos Coqueiros.
h obras em terra, esclareceu o Presidente Ozi~
res Silva, vão exigir a infra-estrutura e edificação
de retroporto a ser implantado em área de cerca
de 400 mil.rn~s quadrados, abrangendo armazém de granéis e sólidos, CJrmazém de carga geral,
á~ea de tancagem de granéis liquldos, edüícações
auxiliares, p-átios e vias de circulação, sistemas
de abastecimento de água, de combate a incên~
dias, de drenagem e esgotos, de energia elétrica,
de iluminação e de telefonia.
A construção de Porto _de Sergipe transformouse graças às enérgicas decisões do Presidente
José Samey e seu permanente apoio - numa
imperecível base de sustentação e força propulsora do desenvolvimento económico do Estado,
porque além de assegurar o pleno escoamento
da produção agropecuária de Sergipe, estabelece
as condições imprescindíveis à implantação de
novos complexos industriais no território sergi~
pano.
Nos seus indvos pronunciamentos, tanto em
Canindé do São FranciSCo, Como em Aracaju,
o Chefe da Nação manifestou o seu apreço e
sinceros aplausos ao Govemadór João Alves Filho
pelos incontestáveis êxitos de sua administração,
acentuando que ele "terminava o seu governo
coroado pelo respeito a reconhecimento dos ser~
gipanos". -Aproveitando a oportunidade da inauguração
da nova Canindé do São Francisco; que substitui
a antiga sede municipal, que será inundada pelas
águas represadas da Hidrelétrica de Xingó, o Presidente anunciou a execução de uma nova estratégia para enfrentar a seca, que já está assolando
alguns Estados nord~stinos.
As providências ãilunciadas compreendem a
criação de uma linha especial de crédito no valor
de um bilhão de cruzados destinados a noVQS
empréstimos para investimentos e custeios na
agricUltura e pecuária, CÇ)m encargos financeiros
reduzidos à metade. Outra linha especia1 de crêdito criada, no valor de 200 milhões de cruzados,
tem por objetivo a liberação de recursos para a
manutenção de_ famfltas de pequenos produtores
(alimentos, remédios e utensílios) que serão aplicados a baíxo custo e com 18 meses de prazo
para pagamento.
Diversas outras medidas foram mencionadas
tais como prioridade na aplicação dos recursos
para aquisição de rações, motoborilbas, perfuração de poços e instalação de pequenas barragens, prorrogação por um ano dos débitos venci~
dos e a vencer junto à rede bancária; cobertura
dos prejuízos dos pequenos produtores agrícolas
através da bberação do PRbAGO, com urgência
e sem burocracia; transferência_ de e_stoq:ues de
arroz do Sul do País para atendimento ao_ Nordeste, bem como a antecipação da aquisição de
carne pelos frigorificos para formação de estoques regulares.
Não se deve esquecer, que nos canteiros de
obras da Hidrelétríca de Xingó, durante 4 anos,
trabalharão de 1O a 15 mil homens.
Na sua primeira etapa, o "Projeto Califórnia"
beneficiará2.900 hectares, dos quais 1.400 hecta~
res se encontram inteiramente concluídos.
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O escoamento da produçcio agropecuária farse--á através da "Rodovia JK", com cerca de 100

km de extensão, que corta o sertão sergipano
até Carúndé do São Francisco.
O sistema de irrigação do "Projeto Califórnia''
será: alimentada com água captada no Rio São
Francisco pela implantação de um~_ potente estação de bombeamento com 6.000 [lP, recalcada
a uma aJtura de 170 metros, por m~io de tubulações de aço com 1 metro de diametro.

Por meio de canais, a água é levada até as
estações secundárias de bombeamento, que darão pressão suficiente para o funclonamento dos

aspersores dentro dos lotes agrícolas.
· A fim de assegurar a plena exiqüibilidade técnica do programa de irrigação, o Governo do Estado contratou a "Taha1", uma das melhores empre-

sas mundiais do ramo, responSável peJos projetes
de irrigação de Israel, que orientou todas as fases
de planeJamento e operacionalização do "Projeto
Califórnia", abrangendo, inclusive, rigoroso treinamento dos colonos selecionados para o melhor
aproveitamento dos lotes que lhes foram destinados, onde, a1iás, já se colheram, no decorrer da
fase experimenta] das áreas de treinamento para
irrigações, no vizinho Município de Poço Redondo,
excelentes safras dos mais variados produtos (milho, feijão, melão1 frutas etc), demonstrando a excelênda das condições climáticas e de solo na
região. ·
'
O intenso treinamento de técnicos sergipan'bs,
supervisionado pela "Tahal", muito contribuirá
para garantir o êxito integral do "Projeto Califórnia", ao qual seguir-se-ão, certamente, os demafs
programados, para consolidar os empreendimentos de agricultura irrigada em Sergipe.
As considerações acima formuladas, caracterizam, embora suscintamente, alguns aspectos da
recém-encerrada viagem do Presidente José Sar~
ney a Sergipe, durante a qual tive o privilégio de
acompanhá-lo, e verificar, pessoalmente1 a carinhosa acolhida e os aplausos que lhe foram tributados peJo povo sergipano.
A propósito, devo informar que os empreendimentos determinantes dessa viagem - ou seja,
a construçao do Porto de Sergipe e a agricuJtura
itrfgada, a partir de uma rede de adutoras implantadas com a finalidade de captar água do Rio
São Francisco e seus afluentes, visando ê!O mais
eficiente aproveitamento possível dos recursos hidrícos disponíveis, foram objeto de inúmeros pronunciamentos, que, em diferentes oportunidades,
formulei. da bibuna do Senado Federal.
Desta vez, reafirmo a minha absoluta confiança
no integral sucesso dos mencionados empreendimentos, que estão se transferindo do texto dos
planos e das rejvfndicaç6es, para o terreno das
realizações concretas irreversíveis, graças à lucidez, patriotismo e capacidade empreendedora do
Presidente José Samey.
Fmalízando, não me seria lícito esquecer avalio.sa contribuição técnica, financeira e administrativa, que a PETROBRÁS, através do seu ilustre
Presidente, CoroneJ OziresSilva, prestou à concre..
titação do Porto de Sergipe, antecipando a sua
operação para 1990.
·· É de justiça assinalar, igualmente, a atuação
do Ministro Ronaldo Co~ta Couto, que proporcionou recursos substanciais do seu MiniSté·oo;
para execução do Projeto Cali{órnia, bem como
do Ministro da Irrigação, Vicente Fialho, que também deu o seu integral apelo à realização desse
empreendimento.
Encerrando, cumpro o dever de enaltecer o
excepcional desempenho do eminente Presidente
José Sarney, cujo interesse e irrestrlto apoio constituíram, sem dúvida, a confribuíç~o fundamental
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que vi~bilízou a cotistruÇ"ão do porto e inauguração do Projeto Califórnia, independentemente
de várias outras iniciativas de grande envergadura,
no senfiâo de acelerar e expandir o processo de
desenvolvimento económico-soda! de Sergipe e
do .Nordeste. (Muito bem! Palmas.)
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projeto, para que se pudesse ser feitc? da melhor
maneira possível para servir a Sergipe e para servir
ao Brasil.
E corresponder a presidência do dr. Osires.Silva
que com tamanha dedicação vem dirigindo a Petrobrás, trazendo a bagagem de sua experiência
de outros setores importantes da vida pública,
Coube ao dr. Osires assinar hoje a parte fmal desse
DOCGMENTOS A QUE SE REFERE O
longo processo centenárfõ do porto de AraCaju.
SENADOR LOlfRJVAL BI\P71STA·
Fica feliz. de como nordestino, parttcipar desta
solenidade como disse da vez que aqui passei,
Discurso feito pelo presidente José Samey, duas
obras do Porto vão começar a partir de hoje
rante a assinatura do contrato para a construção
posso assegurar com os fatos as obras do porto,
do Porto de Aracaju:
vão. começar. E as obras do Porto vão começar
''Estou chegando do sertão sergipano, onde
para o progresso e para o bem-estar deste estado.
tive a oportunidade de testemunhar a presença
Quero tainbérn dizer algumas palavras ao gode uma obra pioneira no setor de irrigação que
vernador
que vai assumir, o governador Valadares,
se destina não s6 a awnentar o potencial produtié que ele contará com o governo federal para
vo-agricola do Estado de Sergipe, como também
prosseguir no de_senvolvimento deste Estado. Ele
melhorar as condições sociais do sofrido homem
terá sempre dã parte do governo federal e do
do campo do sertão da beira do São Francisco.
presidente um interlocutor não somente atento
Olhei aquela região não com os- Olhos do premas de boa vontade para com este Estado, e
sente mas, com os olhos do futuro. Deslumbrei
este povo que tão bem merece um tratamento
neste projeto que hoje começa dentro de algt.rns
desta natureza.
anos uma vasta região com uma grande produPara terminar, Sr. Governador João..Alves. V.
ção, tendo ao lado uma obra que dentro de alguns
Ex' disse que há homens que passam a vida toda
dias será. começada, que a hidrelébica do Xingó,
lutando, eu acredito que o destino tenha me entreuma das maiores a serem construídas no Bras~.
gue uma parcela de uma vida de luta, mas o
Vi as transformações que irão se alterar naquele
que seria a vida do homem se não fosse uma
sertão, também tive a oportunidade de descerrar
permanente luta? A história da humanidade não
a placa ein que se fundava uma nova cidade,
é a história da covardia, é a história da .coragem,
que já está fundada, por aqueles que a começada luta, coragem e· luta e que são testemunhas
ram, a nova Canindé. E tive oportunidade de diZer
as mulheres e os homens do nordeste, que consque num pais que vê nascer grande:s obras, que
truíram e constroem esta região nas piores dificuJassiste a fundação de cidades nestes desertos
dades mas com a maior tenacidade e a maior
imensos conquistados pela bravura e pela coradeterminação de sua vida, nos continuaremos a
gem do homem brasileiro, não pode jamais deixar
semear sonhos porque este é o destino do hode acredit;Ir no. seu futuro.
mem e da aventura da humanidade.
Aqui, venho participar de uma outra solenidade
Muito obrigado.''.
que diz também da grande importância do futuro
de Sergipe, de um lado a energia, aqui uma obra
Discurso pronunciado pelo Governador João
definitiva no setor dos transportes. Como todos
Alves Filho, no dia 6~3-87, em Cariindé ··ao São
os portos do nordeste, o porto de Aracaju sofreu,
francisco,·na inauguração do "Projeto Califórnia",
como diziam os portugueses, como as obras de
com a presença do Exm 9 Sr. Presidente da RepúSahta: Engrada, que não se acabavam nunca.
blica, José Samey:
Assisti este drama, seu desenrolar no MaraAqui estamos nós, senhor Presidente José Sarnhão, e vejo a mesma história se repetir no Estado
ney, para comemorar a conclusão de um grande
de Sergipe, desde que a capital foi mudada para
projeto que trará profundas repercussões econóeste local A aspiração do porto de Sergipe é uma
micas_ para a região mais pobre do Estado de
constante no sentimento dos sergipanos.
Sergipe, mas que, sobretudo, trará incalculáveis
No passado, grandes brasileiros deste estado
repercussões de ordem social para o povo sofrido
trabálharam por esta obra, e nos tempos presendo sertão sergipano.
tes, podemos citar Leandro Maciel, Seixas Dória,
O "Projeto Califórnia", senhor Presidente, é um
Romberg Lejte, Auffiislo Franco e Lourival Batista. _ grito de fé no Brasil, no Nordeste e, particularO Porto de Sergipe não vai naturalmente, atenmente, em Sergipe; um grito de fé que exigiu
der somente a prodUção normal de Sergipe, tam~
muita obstinação, muíta capaddade de trabalho,
e, .também, muita teimosia.
bém atenderá as pontas avançadas do progresso
de Sergipe, aqui lá colocadas pela Petrobrás, desMuita teimosia para enfrentar os eternos araude que ela descobriu, nestas áreas, petroléo, pelo
tos do pessirrUsmo que teimam em não acreditar
porto, naturalmente, vai escQar a amônia, uréia
no Brasil, e principalmente para enfrentar àqueles
e o potássio da gigantesca obra aquj construída que só aceitam ver o Nordeste caricatural, o Norpela Petrominas, dirigida pelo competente enge~
deste da miséria, o Nordeste da seca e dos retirannheiro Edilson Távora.
tes, aqLJeles que se recusam a enxergar o semi~
Este porto será, sem dúvida a solução para
árido nordestino, com toda a sua plenitude de
um ·dos pontos de estrangulamento no progresso
potencialidade, apto a se transformar no grande
do Estado, quando aqui estive com o presidente
celeiro de produção de aJimentos do País, e, mais
Tancredo Neves, incorpoíei-me aos sergipanos
importante ainda, apto a se transformar, de uma
na aspiração comum ··de ver realizar a obra do
área de inquietação sOda], para uma área de granporto. E se me incorporei aos sergipanos nesta de desenvolvimento económico e, sobretuêo, de
aspiração- cortium tive que me deparar com o
paz· social, com a geração de milhões de empregos.
já realidade do governo, que é o de realizar aspirações.
E essa transfonnação não é sonho, pois já ocorre em outras regiões áridas do mundo. Quem
E na realização dessas aspirações tenho a confiança tranquila de que servi as aspirações do
vê a Califórnia opuJenta de hoje, a zona de maior
povo sergipano a que me juntei. Dei a concessão
ptodução de alimentos do mundo, esquece que
do porto e através da Petrobrás, com seu quadrO
na década de trinta, quando o Presidente Rooseextraordinário de recursos humanos, foi possível
velt lançou o "New Deal" e com ele o grande
delimitar e examinar os termos de viabilidade do
plano de irrigação do Oeste Americano, a Cali-
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fómia era uma região agrícola subdesenvolvida,
onde pontificava uma miséria igual ou pior do

que a nordestina. E o que aconteceu lá não foi
milagre, mas o resultado de muito trabalho,
gêncta e obstinaç~o de homens de fé.

inteli~

O mesmO podemos fazer no Nordeste, o mesmo podemos fazer aqui no sertão do meu querido
Setgipe, E esta foi a insJ)ii'açáo que me incentivou
ao longo destes quatro anos de governo. A fé
inabalável na viab~idade do Nordeste. A crença
de que as secas são fenômenos_~e têm de s~r
encarados com naturalidade, dentro de uma estratégia permanente, visando criar as condições

plenas para nosso homem conviver com elas.
E rião apenas conviver, mas capitalizá-las a seu
favor, porque afinal, o sol não é um inimigo do
homem, mas um grande aliado para o desenvolvimento de uma ríca agricultura. Ora, se ternos
solos, em sua maioria, bons, se temos a riqueza
do sol, falta~nos acumular e usar a água da mehor
fonna. Este senhor Presidente, foi o grande objetivo do "Projeto Chapéu de COuro'', que levou
a sua açã.o benfazeja por todo o interior sergipano.
Ainda hoje, não cometemos a temeridade de
afirmar que as secas em Sergipe não mais fazem
mal ao nosso sertanejo, mas, seguramente pode~
mos afirmar, sem medo _de errar, que quase_70%
dos seus males estão superados. Mais ainda; Ser~
gipe tem hoje a melhor infra~estn.rt.ura de proteção
contra secas de todo o Nordeste, como _afirma
a Sudene, e como constatou recentemente o Presidente do Banco Mundi_at em "lis_ita ao nosso
interior.
Apenas para ficar em um exemplo, a extensão
de adutoras construídas em S.et:gipe, nestes últi·
mos 4 anos, foi maior que a soma de adutoras
existentes da Bahia ao Maranhão.
Esse, senhor Presidente, é Um exemplo do
··projeto Chapéu de Couro". A paisagem do Ca~
nindé há quatro anos atrás, era muito diferente.
No meio da miséria do sertão sergipano, Caniridé
destacava~se como a em pior situação. Sua sede
municipa1 se limitava a 4 arruados de casas tos~
cas. construídas, em urna depressão entre o rio
e as rochas, condenada a ser inundada pela futura
hidroelétrica.
E o que foi que me-motivou uma atenção priori~
tária para esta região, além da bravura do seu
povo e a capacidade de luta do seu dinamic:o
prefeito Jorge Luis CArvalho SAntos?
Dois Aspectos:
O primeiro, é que aqui se localiza a região de
teras potencia1nete mais férteis do Estado, embora com total subaproveitamento, e sobretudo, a
maior extensão de terras irrigáveis de Sergipe,
na ordem de 40 a 50 mil hectares, segundo levantamento feito pelo IPT de São P~ulo. Não tenho
dúvidas, portanto, senhor Presidente, que aqui es-tamos plantados no futuro grande_ce1eiro de produção de alimentos de Sergipe, certamente, em
um dos mais expressivos do futuro do Nordeste.
O segundo, de ordem eminentemente pragmá~
tica: é_que tínhamos certeza de que a Hidrelétrica
de Xingó, mais cedo ou mais tarde, seria cons~
t:núda e caso não_corréssemos, nosso Estado não
estaria apto a sediar parte do canteiro de obras
do fantástico empreendimento, pela total inexistência de infra~estrutura adequada na margem
sergipana do rio Sã_o FrãhclScó. E, conse_qüente~
mente, não nos valeríamos dos efeitos multipli~
cadores inimaginárlos de __uma construção. que
vai empregar ma!s de 10.000 operárias e gerar
um efeito de compra incalculável no Estado, com
efeitos multiplicadores extraordinários sobre toda
a nossa economia.
Sendo assim, atuamos em três frentes distintas.
A construção de uma modema rodovia pavimen-

tada, a "Juscelino Kubitschek", com quase 100
km, para ligar Canindé e Poço Redondo à nossa
-capital, preparando, ademais, o futuro escoamen~
to de safra. A construção de uma modema sede
para Canindê, de modo a prepará~la para suportar
o impa-ctO âo canteiro de obras que v1ria e, final~
mente, o Projeto Califórnia, para produção de ali~
mentes de forma raciona1 e eficiente, para atender
inicialmente o grande mercado surgente com as
obras da hidrelétrica e dar infdo a um dinâmico
pólo de desenvolvimento agrfcola, empregan_do
milhares de pessoas e promovendo uma pequena
reforma agrária.
_, O.UWJW ao primeiro projeto, inauguramos o ano
passado, e hoje, pela mercê de_Deus, entregamos
os outros dois.
O Projeto Califórnia, senhor Presidente, não é
apenas um projeto de irrigação, mas um projeto
abrangente e cambicioso_ de desenvolvimento ru~
raUntegrado.
Na _realidade, ele se compõe de três partes:
a) A primeira parte é o abastecimento humano
e animal da sede do município da nova Canindé
e dos seus dois povoados principais, Curituba e
Capim Grosso. Sem esta obra seria impoSsível
criar condições mínimas para o canteiro de obt:as
doXingó.
b) A segunda parte é a colonização em área
de sequeiro com 54 lotes de 30 ha, distribuídos
por igua1 número de famílias. Ora, está claro que
não se pode nunca pensar em solucionar os problemas do semi~árido nordestino, apenas com
irrigação, até porque apenas, 8%, no máximo,
do Nordeste, pode ser irrigado. Mas, existem vá~
rias formas de serem assentados colonos, em
áreas não irrigadas, no mais inclemente sertão,
com êxito. Desde que se criem concbções míni~
mas: ponto de água, barreiraS de salvação, reflorestamento com plantas adaptáveis, ovinocapriw
nocultura etc. Este é o modelo que aqui se imple~
menta.
c) Finalmente, o arrojado primeiro projeto do
Alto São Francisco que hoje se inaugura. Nesta
primeira sub etapa ficam concluídas 1.400 hecta~
res. Esta área irrigada será inicialmente distribufda
com 260" tãlonos sendo 20 de pequenos empresários, uma área para produção de sementes sele~
danadas e uma área de pesquisa de culturas mais
nobres e de _elevada_ rentabilidade, a ser dirigida
J)9r técnicos e pesquisadores da Secretari-ª de
AQI1cliltura, cujos resultados serão repassados
aos colonos.
Fica pronta, contudo, a infra~estrutura básica,
para, com investimentos adicionais relativamente
pequenos, ser duplicada a área irrigada e canse~
~entemerite seus beneficias.
Mas, o que é mais importante é que, com O
lago do Xingó cheio, o que ocorrerá nos próximos
4 anos. graças à clarividência e a visão de estadista
de V. Ex_f Presidente Jo_sé Samey, que autorizou
a construção desta obra, essencial para o futuro
da região e o País, está área que hoje chamam
Alto São Francisco, será "Baixo,. São Francisco
já que suas águas _ficarão a apenas 30 metrOs
da superfície, gerando, conseqüentemente, o
grande "boom" de desenvolvimento de irrigação
privado que acontecerá, atraído certamente pela
excelência das condiçõe.s ele terras e climas da
região, e os incentivos do plano nacional de iniga~
ção, em boa hora concebido no Governo de VEx" Terá c:umprido seu grande papel de pioneiro
e precursor, a fim de atrair grandes investimentos
privados, que irão transformar esta região _em wn
pólo de desenvolvimento regional de_ produção
de a1imentos, a exemplo do que já ocorre em
Petrolina e Juaz_eiro.
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Outro fato relevante a se citar é que muitas

dessas obros, t.js como a própria construçl!o do
novo Canindé e seu abastecimento de ~ que
teriam de ser construídos pela própria CHESF,
no futuro, nunca poderiam_ter ª- participação da
comunidade, da forma como foi levada a efeito
pelo Governo do E-stad.o. AJiás, él- CHESF nos con~
fessou que pela primeira vez na sua história, um
Governador se antecipa ao seu próprio canteiro,
proporcionando~lhe, não apenas economia, mas,
velocidade, racionalidade e integração comuni~
tária. Cabe aqui, por dever de justiça, agradecer
a CHESF e a CODEVASF que, entendendo o rele~
vantíssimo papel pioneiro e económico e social
da obra, haver~nos fornecido energia elétrica, atra·
vés de _convênio, a custos especiais, enquanto
o lago do Xingó _não se conclui.
--Outro ponto importante que gos~rfamos de
aSSiPalar é o aspecto autofinanciável da obra, o
que, por si só, deve servir_ de estirnuJo para obras
congêneres. Sem contar seus vemos aspectos so-ciais, como a criação de 4.000 empregos novos
em uma região ·carente, a obra se paga em 6
anos apenas, com o ICM_ dos produtos agricolas
a serem gerados no perimetro. lsso sem levar
em conta os outros milhare.s de hectares que cer~
tamente serão incorporados à produção de ali~
mentes, por empresários privados e, tendo a con·
·siderar, ainda, um ponto decisivo e fundamental
para o Estado: a existência desta obrª criou as
condições indispensáveis para que a economia
sergipana capitalizasse positivamente os inúme~
ros efeitos do cante.iro.de Xingó, dos quais o mais
evidente são os milhares de empregos para os
sergipanos.
Daí, por que, Sr. Presidente, raríssimas foram
as obras, em toda a história de Sergipe, que promoveram beneffdos semelhantes ao nosso povo
que esta obra que é inaugurada por V. Ex", que
sempre foi um entusiasta deste empreendimento,
que recebeu sua decisiva ajuda, de nordestino
de coragem e de fé, conhecedor profundo dos
nossos problemas e defensor íntransigente de
nossa viabilidade.
Mas, Sr. Presidente, esta obra além de bldo
que ela representa no seu sentido ecooômico e
soda!, tem um sentido para mim profundamente
sentimental. É que aqui tenho a sentimental emoção de evocar minhas origens, fincadas no que
há de mais sofrido na saga do nordestino, perseguido ao longo dos séculos, pelo fenômeno cruel
das secas. E eu volto, na nave do tempo, a 76
anos atrás, para este_ mesmo lugar, em 191 O, e
vejo uma leva de retirantes pemambucanos tangidos por mais uma seca dantesca, em busca de
-opções de sobrevivência em sua marcha para
o sul. Em meio a eles uma família humilde, com
várias crianças, dentre as quais, uma g"arota cha~
mada Luiza, que entrava de pés des_calç:os por
aqui, nesse chão quente, talvez por esse mesmo
lugar onde se ergue esse palanque. Não sei o
que se passava na cabeça daque1a criança, mas
certamente havia a esperança de encontrar gua~
rida.. f18S terras desconhecid_a_s de Sergipe e dias
melhores. Tenho certeza, entretanto, Sr. Presidente, que, por mais otimísta que fosse, não poderia
imaginar que muitos anos depois. seu neto seri"a
Governador do Estado e estaria entregando uma
Qbrct ao povo da região que iria resolver definitivamente_o problema das secas aqui, para centenas
de colonos pobres, como eram seus pais.
De certa forma, Sr. Presidente, hoje é um dia
de pagar dívidas e render tributos; é como disse
V. Ex', Sr. Presidente, um tempo de verdades.
Eu, como V.~. faço parte "deste povo de andantes que, na síntese geográfica, deixa de ser terra
para ser sentimento". O Nordeste é - V. Ex' tem
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toda razão - um estado de espírito. Aqui se encontra nossa mais poderosa força histórica e cultural. É o Brasil popular, ê o Brasil heróico. t.
a grandeza do homem, do trabalho árduo e de
uma região de imensas potencialidades". Hoje

é dia de pagar divida ao meu povo sertanejo,
que acreditou em mim, povo que eu elegi como
a grande prioridade de meu Governo, através do
"Projeto Chapéu de Couro", com suas ãdutoras,
seus poços artesianos, suas cisternas, seus açudes, suas barragens, suas estradas vicinaís, suas
eletrificações rurais, seus projetos de irrigação.
Pagar uma dívida, com a menina Luíza, hoje mi-

nha querida avó, que está escutando essas minhas palavras pelo rádio, ela que embaJou minha
infância contando histórias sofridas de retirantes
da seca... A ela, a certeza de que o neto de retirantes não negou suas origens. dando o melhor de
si, para que haja menos sofrimento no sertão sergipano.
Mas hoje é dia sobretudo de render tributos
ao Presjdente nordestino que vem partilhar conosco desse dia de felicidades. Presidente José Sarney, esse povo é o seu povo, que lhe é grato
e acredita em V. Ex' É-lhe grato porque V. EX'
ajudou e ajudará para a concretização plena dessa
obra; lhe é grato pela Hidrelétrlca de Xing6, o
grande sonho dos nordestinos, grande sonho dos
sergipanos, lhe é grato porque V. Ex' é hoje o
portador das melhores notícias que meu povo
poderia esperar: o Porto de Sergipe, sonho de
mais de 130 anos.
Hoje também é dia de realizar o sonho de mais
de 130 anos.

Hoje também é dia de especial gratidão, ao
apoio que V. Ex' nos deu para a consecução deste
projeto, através do dinâmico e competente Mintstro Vicente Fialho, junto a quem sempre encontramos incentivo ao nosso trabalho.
Presidente, este povo acredita e aplaude V. Ex'
que é o primeiro nordestino a asswnlr o Governo
em condições normais em mais de 40 .;mos; acredita, porque sabe que V. Ex' é urrL profundo conhecedor dos nossos problemas, com uma vida pública marcada por serviços, em prol dessa região,
onde ainda predomina a miséria.
Este-povo, Presidente José Samey, aplaude V.
E:if, quando afirma que o Nordeste é a grande
prioridade do se:u Governo. Aplaude V. EX' quando
lança o plano de .1.000.000 de ha irrigados. que,
quando concluído, empregará cerca de 2.000.000
de nordestinos, mais do que a própria indúsbia
automobilística; aplaude V. Ex" quando encara esta região, não como merecedora de paliativos ou
obras emergenciais, mas como região p)enamen~
te viável, que pode ser transfonnada em breve
espaço de tempo e a custos inferiores a quaisquer
dos grandes projetas nacionais no grande celeiro
do País, como aconteceu recentemente com a
l'ndia, com clima absolutamente idêntico ao nordestino. Este povo aplaude V. Ex', quando assume
posições corajosas ante os credores externos, que
vêm manipulando, ao longo dos anos, o custo
dos juros de forma exorbitante e a seu bel-prazer,
impondo condições inaceitáveis, querendo hipotecar nossa paz social e nossa soberania como

Nação.
Esse povo, portanto, Presidente, crê e aplaude
V. ~. e o seu Governador, seu liderado, seu amigo, e, intransigentemente solidário a V. Ex", vem
prestar-lhe, em seu nome, a sua mais entusiasta
homenagem e expressar-lhe sua gratidão eterna,
por tudo que nos tem ajudado e pedir~lhe que
continue a prestigiar o nosso querido sucessor,
sertanejo também como este povo que o aplaude,
Antônio Carlos VaJadares, para que ele possa
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DIÁRIO DO cONGRESSO NACIONAL(Seção 0)
construir Um -Sergipe mais forte, e onde predomine uma melhor justiça sociaL
Esta obra, Sr. Presidente, como dissemos a V.
Ex' é Um grito de fé. uma obra dos que acreditam
no Brasil, no Nordeste, e, particularmente, em
Sergipe. Aqui não há lugar _para os pessimistas
e os dertõüStas. ESfuOl:iiãTuin tributo, Sr. Presidente, à mensagem de V. Ex' que preconiza, que
a solução para os problemas de um Pais como
o Brasil, passa ao largo da recessão e exige crescimento, desenvolvimento e trabaJho. E sobretudo,
que não pode abrir mão da firme crença de nossa
gente de que esta Nação extraordinária é maior,
imensamente maior que suas crises.
Que Deus o ilumine, Presidente José Samey.
JOÁOCONTA LUTA PELO.PORTO
E AGRADECE VITÓRIA A SARNEY

Disc.urso pronunciado pelo Governador João
Alves Filho, na solenidade de assinatura para a
construção do Porto~ de

Sergpe,

em 6-3-87, no

Paládo''Ol(mpíoCampos'', e:mAracaju, Estado
de Sergipe:
''Tenho fé, emaJsinadoohcmemquetiver
vergonha de pensar na terra sem a companhia de Deus'' (JoséSarney).
A celebraçãO ofidal da assinatura de inído das
obras do Porto de Sergpe, com a presença honrosa de V. Ex', Presidente José Sarney, assinala
certamente o acoo.tedmento mais impcrtante e
mais marcante da histá'ia de Sergpe.
Desde o gesto corajoso de Inácio Barbosa,
transferindo a Capital do Estado. antes São Cristovão. para a modesta Vila de Santo Antonio do
Ar acaju, a vida política de nosso Estado foi marcada por esta batalha centenária que envolveu,
no seu desenrolar, episódios de heréko devotamento a uma causa, entremeados com muitas
_ frustrações e desesperanças.
No dia 22 de novembro de 1985, quando V.
Ex' nos honrou can a sua presença, neste mesmo
Palácio. tive a fel_iz oportunidade de dizer que
"a história do Pato de Sergipe é longa, e, como
tcxla história que se estende anos e ancs afora,
teria de ser cheia de fatos''.
Ao chegar ao Governo do Estado, nas memoráveis eleições de 1982. gande passo na direção
da restauração do Estado de Direito e da Democracia em nosso Pafs, o "dos.siê" sobre o Porto
de Seq;jpe assinalava pontos significativos através
dos anos, aJternando-se momentos de entusiasmo
com nuvens densas de descrença.
Mas. o certo é que, através de mais de cem
anos, o problema do Porto de Sergipe nunca foi
afogado nas ondas da desídfa ou do esquecimento.
Outroshcmensdefê, ccmoreferiuV. Ex', crentes em Deus e na força de sua c:ompanhia, escreveram págfnas preciosas para que, finalmente, este
m::mento se tanasse realidade.
O sonho de tantoo deles, desde o Governador
Leandro Madel, e todos os outros Governadores,
mais recentemente,. os passos adiante. dados pelo
GoVernador Josê Rollemberg Leite e pelo entusiasmo do seu auxiliar diret;o, econorrlista Aloísio
_ Cãmpos, abriramasoondiçõespara o encaminhamento do Porto de Sergipe de forma perfeita em
termostécnicos, autorizandoestudosdeavaliaçiio
entre as alternativas mais viáveis e radonais.
Na marcha para a realidade deste momento
histórico; tai'Ttlérrl. contribuiu o esforço do Governo Augusto Franco continuado no Governo DjenaJ Queiroz e condufdo tão logo assumimos o
Governo. Este prqjeto, infelizmente, foi considerado inviável econcmicamente pelo Governo Fe-

dera], dentro da CXlflCepção apreséfitada, a- nível
dos custos então orçados. Coofesso a V. Ex' <iue
foi preciso muita fé para superar a frustração
que, mais uma vez, se CCllStituiu numa couraça
de resistência às nossas meJhores intenções.
Acompanhando, comosuaaspiraçãomaior, todas as demarches para a solução do Porto de
Sergipe, o povo sergipano dieg:,u ao pente de
tctal descrédito nas instituições governamentais.
Apesar de tudo, recusamo-nos a ceder e partimos para urna nova investida, qt.ie deveria ser
cautelosa, por estrat~ca. ecbjetiva, pa filosofia

deação.
Era preciso encontrar uma alternativa viável
para um prcblema de interesse nadmal, já que
estava construída a fábrica da NITROFERTIL
e a prcxluç:ão de potássio iria ser inidada prmimamente Ademais. sem o porto, o gande potencial
minera16giCQ d~ Sergipe estava também ameaçado de CXlfltinuar inecplor ado.
A partir dessas premissas básicas, cootratamos
em novo prqj eto a uma empresa com imensoiBWW
~ no ramo portuário, a nível discreto, pâra
não gerar novasesperançasquepoderiamser vãs,
caso não viabilizássemos o eJlllreencfimento a valaes compat:fveis, té<:nica e ecooomicamente.
Foi umperícx:lolongo, queexigiriamuitoesfaço,. disciplina, discreção e padênda. Mas_ finalmente. chegamos a bom termo, inicialmente a
nível técnico quando ccnseguimos com o novo
prqjeto reduzir os custos a cerca de 1/3 do vaJor
anteriocmente previsto, sem pi'ejuízo das finaliM
dades cperacionaís às quai~ o porto_~ destinava.
Traçadas as etapas desse plano de ação ccmeçam:JS a andar deg-au em degau.
Inicialmente era predso definir de medo indispensável se o porto deveria ter uma solução estuarina, aproveitando-se o privileg.ado estuário do
rio Sergipe- alternativa defendida com determinação e brilho pelo jorna1ista Orlando Dantas
-; ou a opção c1f mcre. Acoplada a esta i:rrçatante definição, a contratação de um prcj eto- que
pudesse ser Cttt&rWdo de fama modular, atendendo nossa demanda, com projeção autdinandável e radcnaJ em termas ecoo:êmicos.
Enquanto. este esforço ia tomando forma, exigndoovalor eoemp~oda capaddadedetrabalho do Secretário de Planejamento do ~do,
Antônio Carlos Bages Freire, cauteiO:SéliTlente,
evitamos ser portadores de esperanças frustradas, e, embora em muitas ocasiões. a imprensa,
ig1«ando o andamento do prqjeto, cobrasse do
nosso Governo posídooamento sobre o problema
do porto, dassificando nosso silêndo sc:bre o assunto, cano uma íntendonal despriorlzação par _a
tema tão relevante RecebíamJS essas críticas a>rno ~ímulo para continuar o processo que já
estava em curso há muito tempo.
Foi um período dific1imo, c:cm o desenvolvimento do prcj etc em curso e nós já discutindo
as formasviáveispara ofinandamento. o:m·dezenas de encontros, a PEfROBRÁS de Um lado,
o 61 D do outto, a PORTOBRÁS, viagens. r eu~
niões, somando pontos aqui, abrindo espaços
ali. .•

No dia 15denovembrode 1985, na praça Fausto Cardoso, no memorável último comício da
campanha, vivemos juntos,. & . Presidente. um
dos m::mentos inesquedveis de nossas vidas. sensíveis ao úniro apelo que fiz naquele momento,
aos já então vitorlosco candidatos à Presid!:nda
e a Vice-Presidênda da República: a ccnstrução
do Porto de Sergipe.
Sabedor do novo prqjeto, informado das negodações adiantadas com a PETROBRÁS e o BID,
o irncrtal Presidente Tancredo Neves disse tex.~
tuaJmente:
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"Povo de Sergipe: eu bem sei que o_ grande
~lexo que há muitos anos marca as aspirações

deste povo são as obras do porto de Aracaju,
que nós haveremos de levar a efeito, com a ajuda
do Governador João Alves,_ que já <::docou o problema. em ponto de solução definitiva.''
JánocorneçodaNovaRepública, V. Ex', Presidente Sarney, não .sorrtel.te _ratiflcoy o seu apoio
inconteste a esta obra, mas, desde a primeira
vista de trabalho que fizemos ao seu gabinete em
Brasília, suaspalavrasforammuitoalêmdoapoio

e do entusiasmo, caracterizadas por uma ação
decisiva e firme que hoje se completa, neste ato
histórico: ascbrasdoportodeArac.aju vão começar.

Desde o começo tivemos o integal apeio de
V. Ex• autorizando etapas sucessivas, cem a concessão da explcração do porto de Seq;Ppe pela
SERGJPORTOS. fazendo, indusive, uma exc:essão dentro do ritual normahnente add:ado pela
própria PORTOBRÁS.
A partir dessa etapa decisiva, a interferência
diretaeessendal de V. Ex•jl,llltoa PETROBRÁS.
para que aquela empresa aceitasse inicialmente,
em antecipar ao Gover_no do Estado, parte majoritária e,. enfim, a tctalidade dos recucsos_necessários_à const_rução do porto, a serem ressa_rddos
em tarifas do uso do próprio terminal portuário,
ao longo de 25 anos. Isto se ccnstituiu indubitavelmente no maior e mais benéf1c.:o contrato já
assinado pelo Governo de Serg.pe,. em qualquer
época de wa história, resultante de urna longa
negociação.
A bem da verdade, e, por senso de justiça,
compete aqui ressaltar que para que as neg:x:l.ações extremamente complexas, cerno seriam naturais a uma obra desse vulto, entre o Estado de
Sergipe e a Petrobrás, vencessem todos os &ices
e dlegasse a bem termo, tivemos a figura de uin
nctável administrador, dctadodegandeobjetiiidade_e_elevadoespírito público, na figura humana
do Cel. Osires Silva. Na pessoa dele expressamos
nossosagadedmentos a todo empenho e boa vontade da diretoria da Petrobrás erivçivida nas negociações. além do seu corpo téalico. E, por se
tratar de justiça, não poderia deixar de me referir
à participação nctável do Senador Lourival 6aptista e do nosso vice-Governador e (uturo Governadcc Antonio _Carlos V aJa dares, que sempre me
forain solidários nas reivindic-açõesjunto ao Presidente José Sarney, dlamando às atenções da
visão de estadista de S Ex' para esta Obra essencial paraofuturodeSerfjpe, mas também fundamental para o próprio país, tão çarente de amé).:
nia, uréia e pctássio.
·
Como um dos governadoces que encerra o seu
mandato daqui a uma semana, o gesto de Vossa
Excelência, vindo a Serg:pe,. nesse rilomento em
que o ânus de decisões nacionais é imenso, revela
a imensa diglidade de um Presidente que sabe
bem dimensionar os valores humanos e as aspirações de todo um povo. Simbdicamente, no gesto
gandioso do reconhecimento; Sert;jpe beija-lhe
às mãos. Presidente, mãos fortes de nordestino,
rurtidas na têmpera da caagem e sedimentadas
no OJ~rimento dos canprcmlssos assumidos.
Não devo permitir que as emoç:ões deste instante gandioso- para rrúm e para o povo s:ergipano
-minimizemoesforçoquefoi realizado por tantos, aqui, e fora do Estado, para que Sergipe
tivesseoseuPcrto, masêque, nãofossea determinação pessoal de Vossa Excel.ênda, talvez este
efeito a-a definido ainda, fosse ser longamente protelado.
Nosso entusiasmo ê tão maior, senhoc Presidente, porque o Porto de Seq;tpe não .sig~ifica
para nós, apenas mais um melo de tran.spate
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DIARlo DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U)
O Pa-to de Sergpe épa.ra os sergpanosum novo
marco do seu desenvdvimento.
Há em tocno doPccto deSer9petcdo um quadro de prespectivas e de possibilidades, das quais
9 Governo de 5erfjpe cuidou zelazamente.
O núdeoprodu:tor de fertilizante da Nitráértil
e o núcleo produtor de potássio delimitam uma
área de irilensas riquez:asr'ninerais, nu~ c:onçentração geogáfica privilegiada pela natureza. Ainda nas proximidades do Porto de Sergipe,. a poucos quilômetros do seu terminal, acabamos de
concluir as obras do novo Distrito Industrial de
Nossa Senhor a do Soror oro. Cento e trinta novas
indústrias irUdarão suas atividades proximamente M~ tendo em vista, a ampliação da produção
doroquímica de Sergipe,. nosso governo deu os
primeiros passos para a ampliação de um di&rito
industrial integ-ado de base. para indú&rias de
gandepate. E que, PresidenteJoséSarney, com
a produção da rrina de paássioestamosjogando
ao"liiar rrúlhões de toneladaslano de doreto de
sódio, enquanto importamos este mesmo produto
para consumo interno, a rúvel nadcnal a duplicação da fábrica de amônia e uréia em Sergipe,
além de reunir todas as condições de viabilidade
e de celeridade de funcionamento determinará,
evidentemente, um novo gande impulso na concretização do péio doroqWmico em nosso E&tado,
que se afirma de ex:trema necessidade, para contribuir ainda mais para a sc:berania naciooal.
O Porto de Sergipe, Senhor Presidente José
Sarney, êosonhoqueVossa Excelência transfocmou em realidade, ofidaiiZando no ato dest_~ momento o inído de_suas obr_as que estarão construídas em 30 meses, mais do que um simples
terminal portuário ê um núcleo de desenvolvirnetlto. Ele vem completar o elo da corrente que
faltava para, integado ao complexo do Pctássio
e o da AJ'11êriia e ara a, gerar um efeito autopropulsor na eo:ncmia estadual de efei_tos incala..rláveis. Através desse sistema integrado, se firmará em SergiPe o pólo de fertilizantes e a partir
do excesso do sal, hcje sil'q)lesrnente lançado ao
mar, vlãbilizaremos o surgi_mento de c:otl1'iexos
industriais de sOda-doca_,. -da barrilha, doM VC.
PVC, etc. OCorréqueSer~:fp"epossuí umdossubsolos mais riCõs do Nocdeste e o Porto se situa_rá
de forma estratégca, de modo a servir menos
aos interesses do próprio Estado, do que os interesses maiores do País.
Para que se dimensione a importânda do que
estamOs relatando, basta que citemos o fato de
que a Viabilização deste complex:o industrial, significaria num espaço médio de 5 anos, a duplicação de todo o I CM recclhido no Estado. E ressalte-_~ que estamos falando de produtos de elevada necessidade para a econcrnia nacional, muitos
dos quais viriam a substituir importações cem
vultosa economia de divisas.
Compete c::ontudo reiterar a V. Ex•, Sr. Presi~
dente, que a plena viabilidade- do nosso pólo de
fertilizantes depende diretamente da autorização
par a que o aumento da produção de Amem a e
Oréia no País,- seja atendida inicialmente a partir
da duplicação da unidade aqui existente. Acrescente:.se que tal medida coincidiria mais uma vez
com oS cbj etivos nacionais, já que a duplicação
daatua} fábricadeAmãüaeUréia, custaria30%
a menos e seria construído na metade do prazo
de outra, projetada, em qua1quer ponto do País.
Valemo-nosportantodaoportunidade, Sr. Presí_dente, para renovar opleitoqu_ejá lhe havíamos
feito, aoladodogovernador AntmioCarlosValadares e da nossa bancada federal.
Pa- todo este leque imenso de opções, que se
abre para a ectt1ania sergipana, ao assinar a
autorização definitiva da construç:ão_do Porto de

Serg:pe,. V. Ex•, Senhor Presidente, assina a independência econârica de Seqjpe e do seu pao~o
propordooando-lhe a certeza de dias me!ha-es
e de um futuro mais promissoc par a nossos filhos
e os filhos de nossos filhos.

Sr. Presidente:
Brecht certa vez. afirmou com muita propriedade que: ·'há homens que lutam um dia e são
bons, há outros que lutam muitos dias e são melhores, há os que lutam anos e são excelentes,
mas. .. há os que lutam toda a vida e estes são
os imprescindíveis''. Por tudo o que V. ~ representa no canando do nosso povo neste mcmento
de imensas dificuldades, V. Exi' é imprescindível
à nação brasileira.
A história nos ensina daramente que é nas crises que os líderes se afirmam, porque crises sempre existiram e existirão, mas são venddas não
pelos derrctistas, nem pelas cassandras do pessí~
nismo, mas pelos que crêem, pel.os que perseveram, pelos que lutam, pelos que lideram.
O grande hí&toriador TOjnbee afirmava que
a ''humanid,ade é empurrada pelas crises''. Exatam_ente pa-que ele constava que nas crises têm
surgido as gandes soluções.
O povo brasileiro, Sr. President~ confia no
seu a:xnandante. A naçãoésdidária com V. Ex•,
quando afirma que o nosso d~volvimento ê
inegociável e que não temes opção na recessão.
Afinal somos um povo pujante com mais de
1.500. CX::O j avens chegando ano a ano ao mercado
de trabalho, e recessão para nós significa desemprego, fcme, desespero. ..
Todos nós fomos testemunhas da advertência
sensata que V. Ex' fez na ONU em 1985, quando
denunciava que nos 4 anos seg.tintes, mantendo
os juros vigentes deter" minados unilateralmente
pelos países desenvolvidos- sem falar que já
focam o dobro dos atuais! - n6s teríàmos que
exportar a qualquer preço. par a pagar aproximadamente 50 bilhões de dâares em juros. Ou seja,
pagaríamos metade da dívida externa e continuaríamos a dever o mesmo. Tudo isso sem considerar, que cada vez mais nOssos produtos de expoctação são desvaloriza_dos nas balsas dos pafses
desenvolvidos. isto é, cada vez. mais precisamos
exportar maior quantidade de produto para conseguir o mesmo valor em dé:lares._ Por isso que
V.. Ex• já concluía na_ época com toda sua visão
de estadista: ''assim desejo afirmar com toda seriedade e firmeza: não há sdução fora de uma
reformulação práunda das estruturas econômi·
cas internacionais''.
Ora, quase 2 (deis) anos se passaram e outros
estadistas como o Papa Paulo_VI, debalde denunciaram esta relação cruel e colonialista, mantendo-se inalterada a postura egoísta e prepctente
dos banqueiros internadma:is.
Dafpaque. Presidente,. todososbrasileirossão
solidários com V. Exi' pela atitude corajosa, soberana _e de estadi&ta que assumiu ao suspender
o pagaffiento de juros nas <:Ondições atuais. Esperamos que líderes de _outros países em desenvolvimento tenham igual coragem e não se deixem
iludir por concessões paJiativas, que enganosamente contornam a OJrto praro. mas que agravam e inviabilizam a médio prazo os pafses acorrentados às amarras do subdesenvàvimento.
Quaisquer que sejam os caminhos que outros
venham a assumir, o importante é que V. Ex•,
agiu à aJtura do grande Hder nacional que é um
dos ideais preconizados pela Nova República. En~
tendo portanto que adma das colorações partidárias e divergências locais ou regicnais. é hora
detodossereunirem emtornodoseu líder maior,
para dar~lhe forças para enfrentar as crises e
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as pressões de modo soberano, porque em jogo
estão os interesses maía:es da nação brasileira.
Se o gênio de Toynbee estava certo ao identiM
ficar que, é nas crises que os povos determinam
o seu destino. V. Ex' deu um passo grandioso
de estadista, à altura da crise que se nos antepõe
de forarn tão gave E o passo foi tão importante

aresponsabilidadepelasoperaçõesbancárias. Em
06- Quantosfundooários tema SEAC? QuaJ
é a forma de contratação, scb que reg me trabarazão disto, o inquérito teria passado à direta
responsabilidade do Diretor,;.Qeral da Polida felhista?
deral.
09-Há afgumfundonárioà dispo9çaode~u
Alarmados com a prcpcrção e possíVeis repertor idade estadual? Quantos e em que órgãos?
cussões dos fatos. diversas entidades represen10- QuantosprojetcGforamliberados porEstativas de sociedade dvil, tal ccmo a OAB, SBPC
tado, número dos prqj etos e o mccttante de r e::ure ABI, pranoveram reunião com o Procurador
sos por Estado, discriminando-os.
requisitante do inquérito e decidiram acompa11- Qual o critério adctado para os atendinhar o caso.
_
mentos dos prcjetos salidtados e qual o número
Os fatos são de suma gravidade e estão farta- dessa salidtação e dos atendimentos. por estado?
mente den~dados na impr~ n_aàonal.
12-Qual a forma de fiscalização do emprego
O Congresso, ão loogo dos últimos anos, tem
das verbas liberadas. no âmbito da própria
manifestado grande preocupação, não s6 com o
SEAC?
.
.
.. .
.
.
.
controle dos gastos públicos, mas também com
13:.....QuaJ o mcntante de recursos liberados
a mora1iza!j:ão do mercado financeiro. Exemplo
pela SEA.C para o Estado de Minas, para quais
disto são as proposições em andamento sobre o
entidades, que valor e qual o montante de recurassunto.
sos aplicados pela Ccmunidade nesses mesmos
Nãosabmdo se essa verba era aplicada no Proprcjetos?
gamaNudear, suscitam-me, de pronto, algumas
14-Dos projetosliberados, quantos já foram
dúvidasscbrea dtada oonta, a saber, entre elas
executados, quantos estão em andamento, quan1 -Se a conta de rato existe 00 existiu;
tos já fizetam prestação de oontas?
2 - qual o total de recursos nela depositados,
A Justificação, Sr. Presidente
sua origem e destinação;
3-quem autorizou a abertura da conta;
.bollflcaçilo
4- quem estava habilitado a movimentar a
conta;
Prende-se tal requerimento à importànda que
5 - pedodo de efetíva existênda da conta; e,
tem essa secretaria, que é subordinada à Presinctadamente
dênda da RepúbHca, e ao grande interesse deste
6-queimi)HCaçõestinha com o programa nuSenador em acompanhar seu desempenho, tendo
clear brasileiro.
em vista os "rele.rantes serviços" que têm sido
Acrescente-se. ainda, que o "Programa Nu~
prestados à comunidade carente de nosso país.
dear" tem sido objeto de idêntica preocupação,
Sala das Sessões, -ltanur Franco.
nãoapenasnotocanteà formulaçãodassuasdiretrizes. mas sobretudo quanto à efetiva vigilânda
Sr. Presidente, são estes os dois Requerimentos
que a sõdedade dvil deve ~ter sobre o seu
que encaminho a V. ~-antes que se proceda
curso.
à tão propaJada m:xlificação regimental.
T ante é __ver da de que o Congresso Na dona}
Eraoquetinhaadizer, Sr. Presidente (Muito
aprovou, nostermosdoart. 44, inciso I, da Consbem! Palmas.)
tituição Federal, e o Presidente José Fragelli promulgou o Decreto Legislativo n~ 3, de 1985.
05R. PREaDENTE (Humberto Lucena)Razão pela qual, cem base na Constituição FeScbre a mesa, ccmunicação que será lida pelo
derai, requeiro a V. Ex' se digne ofidar ao Poder
Sr. J9~Secretário.
ExecutivQ a fim de que envie, a esta Casa, cópia
É lida a seguinte
de inteiro teor do inquérito referido, cujo prazo
legal para oondusãojá está findo. As informações Of. S/N'-S7
cogtidas n"s peças processuais serão de inestiBrasllia, 9 de março de 1987
mável valia para_ o aprimoramento das matérias
Senhor Presidente
em curso na medida em que perrritirão preencher
Comunic:arTkJS a Vossa Excel'ênda, à vista do
lacunasjurfdícas que ensejam práticas tão nefasdisposto -no R Egmento Interno do Senado Fedetas à alisa pública.
ral, que a bancada do Partfdo Dem:xr áttcoSodal
O outro Requerimento:
nesta Casa, por unanimidade, indica o Senhoc
Requeiro, nostermosdoart. 239, item I, letra
Senador Jarbas Passarinho para Líder do Par~
b, do Regmento Intefno, sejam solicitadas à Setido.
cretaria Espedal de Ação Comunitária (SEAC),
-Apro.reitamos a oportunidade para renovar a
através do Gabinete Civil, as seguintes informa- Vessa Ex:celênda nossos protestos de estima e ccnções relativas ao PLC n9 00119/82, em tramitação
sider ação. -Senador João Ca*:lo. Senador Rono Senado. que ••Estabelece a competência do berto ~ Senador l.aw:isler Mala Senador
Estado para distribuição de leite às mães e crian- VirgJio Tá\u'a.
ças carentes' '.
O 5R. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 01- QuaJ é a competência e atribuições da
SEAC?
O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
- 02- Quais foram os gastos realizados em 00?
03-Quais foram as verbas liberadas? Quem- Sr. }9-Secretário.
autoriza tal liberação?
É lido o segJinte
04-Quais os recursos e montantes colocados
à disposiçãO da Secretaria em 86?
05- Quais as finalidades das verbas colocadas
à disposição da SEAC?
REaJERIMENTO N' 2,
06-Qual a metodologia adotada para suas
de1987
atribuições?
07- De que forma foram essas cc:ncessões de
Requeremos, na forma regimental, as seguintes
verbas? Através de dinheiro, de cheque? Quais hcmenagens pelo falecimento do Ex-Deputado e
os números dos _cheques o::nespondentes, refeatualmente Vice-Governador Eleito da Paraíba,
rentes a Minas Gerais. e em que épcx:a foram Raimundo Asfora:
as liberações? Tendo sido através de dinheiro em
a) inserção em ata de um voto de prciundo
espécie, por quê?
pesar;

e corajoso, que suas repercussões poderão mudar
o curso das injustiças e a-uéis relações entre os
povos do ,39 e do 11'9 mundo.. ... _
OsseqJpanos, Sr. PresldmteJoséSarney estão
intransigentemente solidários com V. Ex9, coofiam no seu discernimento.- na sua ccmpetênda
e no seu amor ao Brasil; os sergipanos aplaudem
pcrtanto seu canportamento e sua coragem.
E finalmente o governador, em seu nome pessoal e falando em nome do seu povo. quer ex pres-o
sar a V. Ex~ a mais profunda gratid3o pela sua
presença nesta solenidade, que marca indubitavelmente o ponto rmis expressivo de tantas quanto hajam sido as solenidades em qualquer época
de nossa história.
Porquanto a história do Porto de Sergipe é a
própria história política de Sergipe E, nela, Vos-sa.Excefênda, PresidenteJoséSarney, o seu nome
vai fulgurar como fator de determinação e de
realização. Nossa história saberá atribuir~lhe os
méritos e os tributos de sua gratidão eterna
Sergipe e o Brasil agradecem a Deus o Presi~
dente q4e é V~ Exc:elênda.
Muito obrigado, PresidenteJoséSarney, e que
Deus o abênçoe.
..
O 5R. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.
05R.ITAMARFRANCD(PL -MG. Sem
revisão do oradct .) Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
Uso da palavra para apresentar à Mesa dois
requerimentos de informações que passo a ler:
Em razilo de notída veia.dada sobre a e:dstênda de U!TlCJ coota secreta (Delta Três) e aplicação
ilegal de verbas públicas no mercado financeiro.
pcc- parte da Comissão Nadonal de Energ:a Nu-

dear, a Procurada'ia da República no Estado
doRiodeJaneiro, por intermédio do Dr. Juarez
Tavares. solidtou a abertura do competente ln~
quérito criminal à Pdída Federal.
~do o Procurador, a reportagem, publi~
cada na Fdha de S Paulo de 24-12-ffi, estaria
a caracterizar, pelomenos, crimedeprevaricação
pcrquantooDecreto-Jei n91.290, deJ.-12-73, veda
a utillzação de rec:u:r9:lS públicos, seja da -'dministração direta ou indireta, nas operações do mercado financeiro. Acrescenta a autoridade que a
Lei n~ 7.492, de 16-6-86, defineCOITX> delito penai
a manutenção ''derecurso ou valor p<!!ralelamente à contabilidade exi!;jda pela legislação''.
Aquilo que poderia ser uma mera infração penal, eni:loradegravissímasconseqüêndasemvirtudedo envclvimento de altos fundonários executivos, passou para o plano poUtJco quando foi
tornado público que as impcrtândas, mantidas
e aplicadas em caráter sigiloso, eram destinadas
a financiar um suposto ''Programa Nuclear Paralelo", coordenado pelo Conselho Nacional de
Ener!;ja Nudear e contando com <!! partidpação
das três Forças Armadas, de centros de pesquisas
das universidades e de indústrias privadas. É,
ainda, a imprensa nadonal que atribui tafs deda~
rações ao Presidente do CNEN., Dr. R ex Nazareth.
Anal mente, o próprio Ministro Chefe do Gabinete Militar' e Secretário-Geral do CcnseH10 de
Seg.Jranç:a Nadmal, veio a público para assumir

b) apresE!fltaçáo de condolências à farru1ia e
ao Estado;

se; a observado um minuto de silêndo em

c)

sua memória.
Sala das sessões, em 9 de março de 1987. -

Ralmmdo Ura- H-Luana.
O SR. PRESDEI'ITE (Humberto Lucena)O requerimentolidodependedevctação, em cujo
enc:unnhamento poderão fazer uso da palavra
os Srs. Senadores que o de:sej arem.
Concedo a palavra aoncbreSenador Raimundo Lira.

O SR. RAIMUNDO LIRA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão Qo.ora.-

dor.)- Sr. Presidente, Srs,
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A Para:Jba, neste final de semana, foi traumatizada por um acontecimento que entristeceu todo
o povo paralbano.
O nOsso vice-Govemador:L eleito recentemente,
o tribuno Raimundo Asfóra., morreu de forma trá-

gica. O povo paraibano, sobretudo as

camad~

mais pobres, tinha neste político, neste homem
público o seu mais legítimo representante no Governo estaduaL Raimundo Asf6ra, poeta, jurista,
foi líder estudantil, foi Deputado Estadual, foi Vereador, vice~Prefeito de Campina Grande, foi Deputado Federa] e agora, no dia 15 de março, ia
tomar posse como vice~Qoverilador da Paraíba.
Portanto, de acordo com o requerimento que
acabei de assinar, peço as homenagens desta
casa; aosenãdo Federal, para esse nosso com~
panheiro, esse homem pübllco que tanto honrou
o meu Estado e o meu povo.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDEI'fiE (Humberto Lucena) Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
__
A Mesa assoda~se às homenagens prestadas
à memória do ex~Deputado Federal e vice~GQ.o
vemador eleito da Paraíba, Raimundo Asfóra.
De acordo com a deliberação do Plenário, observaremos agora um minuto de silêncio em homenagem a S. Ex'
(Observa-se um minuto de silêncio.)

fJ87 O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
-Sobre a mesa, projeto de resolução que aJtera_
o Regimento Interno do Senado Fe_deraJ, que vai
ser lido pelo Sr. 1~"-Secretário.
-

É lido o seguinte

PROETODE RESCUJÇÃO
N" 2, de 1961
Estabelece normas de elaboração le{jslativa do Senado, durahfe O pe'fcx:lo de fundonamento da Assembléia Naàonal Constituin-

te.
O Senado Federal resol:ve:
Art. 1~" O Regimento Interno do Senado Federal vigcrará durante o período de fundooamento da Assembléia l'ia<::ional Constituinte cem
as alterações estabelecidas nesta Resolução.
Art. ~ Assessõesordináriasrealizar-S&ãoàs
segundas-feiraS, ~das_ 14:00 àS 18:00 h.
Parágafoúnico-A Ordem do Dia será organizada pelo Presidente do Senado. Art . .);> Alémdasprevi.stasnoartigoanterior,
ooder ão ser convocadas outras sessões, extr aor di-

n_~iamente. em horário que não coincida com
as sesões plenárias da Assembléia Nadcnal Constituinte
Parágafo único- A sessão extraordinária,
con~d~ de dído pelo Presidente ou por 1/3
(um terço) da composição do Senado, terá o rito
e a duração da ordinária.
Art. 4? As Comissões Permanentes não serão
instaladas atê ulterici- deliberação do Plenário.
Parágafo único--o disposto nestear_tigo não
se aplica às Comissões Diretora e deFiscaJizaç.ão
e Contrcle:
Art. 59 Os Relatores serão desigiados pelo
Presidente e seus pareceres proferidos ora! mente.
Parág-afoúnico-Sea ccmp]C)ddadeda matéria difirultar sua instrução em Plenário, a Mesa
poderá conceder ao Relator prazo não superior
a 48 (quarenta e oito) horas.
Art. & Encerrada_adiscussãodaproposição
com a aprese1taçãodeemendas. o Relator proferirá parecer sobre as mesmas imediatamente, podendo ser coo.cedido, em virtude da complexidade
da matéria, prazo nãO excedente a 2 (duas)-horas.
Art._ ?9 Osegllndoturnoeoturnosuplemen~
tar serão realizados imediatamente após a aprovaç:ão_do prc:!eto em primeiro turno. e do substi~
tutivo, em seg.mdo turno ou turno único. respectivamente.
Art. 8" A redaçãofinal eredaçãodovencido,
que não dependem de publicação, serão submetidas à discussão imediatamente após a apresentação do respectivo parece- pelo Relata-, considerando-se aprovadas independentemente de votação.
Art. 9'_ As $alas, suas instaJações e os fundonár ios das C:anissões Perlnanentes ficarão à dis-posição das Comíssões da Assembléia Nadooal
Constituinte.
AH. lÜ'i' Ficam sobrestados tcxios os prc;!etos
de lei apresentados pelos parlamentares, até a
promulgação da nova Ccnstituição.
Art. 119 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. l~ Revogam-se as dispost~ em contrária
Sala das Sessões. 9 de março de 1987. - f«_JBJdo H...-lcpe a...dooo- Carlao ~ -

.àllosl'llosoilmo.
O SR. PRESDEI'ITE (Humberto l._ua!na) Ccncedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, o:rno Lfder do PMDB, para
justificaçá9 oral dO prcjeto de resolução.

O SR. FERNAl'IDO HENRIQUE CARDOBO
(PMDB-SP. CcmOCfder. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Ses. Senadores:
Esse projeto de resolução foi fruto de uma intensa negcxiação entre o PM DB, o Partido da
Frente Liberai e o PDS, auvidososderoaisPartidos, e dadas_a_s explicações necessárias do porquê
desta proposta.
Corno em todo prqieto desta natureza, em que
nós somos OOrigados a atender a uma série muito
gande de pontos de vista e de interesses, o que
se pr"õpóe ê uma -solução que, etentualmente, poderádesagadar aunseaoutros, masque procurou, com um certo realismO,. encarar a situação
em que nós nos encontramos, qual ~a. frente
ao fato maior, que é a cawocação da Assembléia
Naciooal Coostituinte e aos trabalhos dessa Assembléia Nacional Constituinte. Era natural que
o Seriado da República procurasse adaptar o seu
Regimento Interno ao fundooamento da Assembléia Nadooal Ccnstituinte.

QJ.ero· esclarecer a_este Plenério que,_ no que
diz respeito à Bancada do PM.DB, ITJ.Iito antes
da existência de qualquer Projeto de R~mentO
daAssembléial"!adonal Coostituinte. na primeira
retiiliãõQeriassãBancada, nósjáhavfamostcmado a deliberação de_pedir ao Plenário do Senado
que anuísse <:om wna adaptação do nosso Regi~
mento Interno à prioridade que dávamos à As-sembléia NaQ:onal Constituinte. A Bancada do
PMDB, por outro lado, .se opôs tenazmente, e
ooube a _mim, arumulando as funções de líder
da Bancada de Relata do Reg"rrlerito Interno,
discutir e negociar na ASsembléia Nadonal Constituinte, com___os_dernais líderes, e com os Deputados, a questão relat_iva ao modo como se faria
essã adaptação. Não nos pareceu e não me parece
que caiba à Assembléia Nadooal ConStituinte ·a
prerrogativa de deterrrinar o rrodo pelo qual a
Cãinara e ó -Senado devam adaptar-se à priaidade da Assembléia. Reoonhe.cemos esse pensa~
mente antigo do meu Partido, e é pensamento
dos partidos cem assento nesta Casa, a irnpcrtância e a prioridade da Assembléia Nacional
Constituinte, mas sabe V. f'.xi' o quanto também
nos obstinamos em que nós deliberássemos a forma pela qual iríamos adaptar o nosso Rt:rgii'Tlf!"'to.
Nesta proposta, ora em curso, achamos que
seria prudente deixar bem claro que haveria sessões ordinárias do Senado da República, Essas
sessões, para não colidirem cem as sessões plen6-rias da Assemblêia Nadcnal Constituinte, serão
realizadas- aceito este projeto- às segundasfeiras. Por outra parte, sabemos, também, que
há muitas funções que são específicas do Senado
e que requer~ __para_ que possamos trabalhar
CQm afinco no atendimento da pauta enorme que
nos espera este ano. outras sessões. Estas outras
sessões, ditaS extraordinárias, serão convocadas
pa V. Ex•. Sr. Presidente. para atender ao trabalho do Senado. Aqui não se colocou nenhuma
referência explícita à relevânda das matérias,
por-que partimos do entendimento de que elas todas são relevantes, posto que V. Ex' não nos convocaria senão para matérias relevantes.
Anuímos can a ponderação feita pelo nobre
representante do Partido Scx::ialista Brasileiro, Senador- Jamil Haddad, no sentido de que caberia
wna cláusula que permitisse às minor ias uma con~
vc:x:ação em c_aráter excepcional; ponderamos ao
Senador Jamil Haddad que, certamente, a sensibilidad-e do Presidente desta Casa e as Maiorias
desta Casa. teríam interesse igual ao do Senador
Jamil Had_dad no sentido de que, havendo matéria
de relevância, que requeresse a cco.vocação e essa
convocação far-se-ia, de ofício, pelo Presidente.
E espero que assim seja. Espero que a referênda
feita aqui à possibilidade de 1/3 para que Senaw
dores possam pedir a V. ~ que reúna o Senado,
seja mera cautela, em nome do interesse das Minorias, mas tenho certeza de que V. ~' será o
primeiro a cuidar dos interesses do ccnjunto dg
Senado e. pa--tari.to, de minha parte, tenho· a convicção d_e_que n~opredsarei assinar nenhum pedi~
-do extraordinário a V. Ex•
Di~imos, i_ntensa:mente, também, o que fazer
c:omrelaçãoàsca:nissões. A matéria não encontra
um entendimento pacifico. nem sequer dentro da
Bancada do PM DB. HouVe várias opiniÕes a r epeito nenhuma delas colidindo, entretanto. cem
a decisão fundamental, qual seja a dequeosnoosos trabalhos não entrarão em conflito ci::im os
trabalhos da Assembléia Nadooal Constituinte
Sabemos, ~odes, que a Assembléia Naóonal Coostituinte vai requerer a o::ilabora@o atê materiaJ_,
pela cessão de salas do &nado,- e· a càaboração
dos nossos assessores, dos nossos fundonários.
Não~arfamos, nestemcmentotãotensodeirn-

e
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pcrtânda para a vida política brasileira, nãogos..
taríamospudessehaver quaJquer SOI'I'Dra dedúvida quanto à disposição do Sm.ado em colaborar
cx.m Assembléia Nadonal Con&tituinte Não obstante, hápelomenosduascomissõesquepredsam
continuar funcionado. Orna, a Mesa Diretora,
que é axnissão de acordo can o Re9mento; outra, a Cocrissãode Fiscaliz:açãoeCcntroleporque
êumacorrissãoqueestá criada por leí e, portanto,
não pode ser modificada, através do Regimento,
uma disposição dessa natureza. E colocamos,

aqui, uma dáusuJa de prudênda. A dáusula de
prudênda se refere ao fato de que, pa decisão
deste Plenário, será possível corlvocar, constituir
as Comissões do Senado da República.
Não quero meantedpar a fatos, poisesteoca-

rerão sabe Deus cem que dinâmica, mas ê, _também, possível, é necessário que se deixe aberta
uma possibilidade de que o Senado crie uma cortissão. Eventualmente. poderemos ter uma massa de embaixadores e isso talvez requeira que
V. Ex~ mesmo encaminhe a solução, e que. ao
invés de a toda hora deliberarmos, um relator
ad hoc e Ull'lêl comissão permanente.
De forma a1~ o Senado ficaria numa sitÚação de inferioridade por ter comissões permanentesnão fundooando, porque ele simplesmente
não está usando dessa prerrogativas, ou seja a
de instalá-Ias neste momento. mas não está fechando a vá]vula para uma possível instalação
de comíssões. De igual modo. as com(ssê)es espedais e as comissões de inquérito não esta vedadas
por essa proposta.
Creio que essas duas questões foram as que
mais nos preocuparam. A da periodiddade do
funcionamento do Senado e de como as nossas
a:xniSSI5es pcx:leriam se org21nizar, se fosse o caso
que el.as venham a se organizar, cerno muitos
pensam. Mas n6s não gostaríamos que isso fosse
resolvido de afogadilho e dando, às vezes, uma
iJ'll>ressãoerrônea de que o Senado simplesmente
quer se antecipar às decisões da Assembléia Nadonal Ccnstituinte. ou quer manter-se sem nenhuma adaptação de menta, àqullo que os tempos
indicam que é necessário se faça.
Este é o propósito deste projeto e estou dizendo·
aqui, com toda clareza, aos meus companheiros
do Senado que não existe nenhuma disposição
que não seja para, sendo necessário, ser executada Não se trata apenas de wn modo de fazer
crer que haverá: comissões, se necessário for, mas
que não as haverá. Se for necessário teremos
o instrumento, através deste projeto, e a prudência
que, espero, continue a caracterizar o Senado,
para, se necessário, adotar a criaç!o de uma co-missão, sem que isso provoque, para naâa~ 4ualquer mossa ao funcionamento da Assembléia Na..
cional Constituinte. _
O resto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são formas normais de expor sobre como, neS$-aS circunstândas, o Senado vai operar, especialmente
no que diz respeito ao modo pelo quaJ, não havendo com~es, os projetas serão relatados, ou seja,
sob a forma oral, em plenário, por designação
do Presidente desta Casa.
São estes os pontos principais que eu queria
me referir. Quero agradecer, enormemente, à co-laboração que recebi de todos os Líderes que
puderam assistir à reunião que fizemos nesta tarde, e, muito especialmente, dos Líderes que comigo assinam este projeto, que são o Senador Carlos
Chiarelli e o Senador Jarbas Passarinho, os quais
foram incansáveis na busca de fórmulas que perrrútfssem um fundonamento adequado - tanto
assim que quase chamei este projeto de Substitutivo Chíarelli. Muito obrigado a V. f:xl'

DIÍIRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
O SR. PRESIDEl'l11! (Humberto Lucena) O projeto será publicado e, em seguida, ficará
sobre a mesa durante três sessões, a fim de receber emendas. Fmdo este prazo, será despachado
às comissões competentes.

O Sr. Jamll Haddad - Sr. Presidente, peço
~

palavra _p_ara discutir.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Após a Ordem do Dia, concederei a palavra a
V. EJr como Uder de partido.

O SR. JAMIL HADDAD -

Sr. Presidente,

eu havia so6citado a pa1avra para discutir, mas
já que V, __Ex_f .vai deixar sobre a mesa durante

três sessões. ..
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

É porque q projeto não está, no momento, em
discussão, ele apenas foi lido no Expediente e
vai ter sua tramitação normal. Eu apenas pediria
venia a V. Ex' para passar à Ordem do Dia, que
consta apenas de um item, e em seguida concedere~ com- muita honra, a palavra a V. EX', corno
Uder de partido.

O SR. JAMIL HADDAD Ek'
.

Agradeço a V.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Projeto de Decreto l.egislativo n' 16, de 1984
(fi~ 58/84, na Câmara dos Deputados) Aprova o texto da Convenção n'? 87, relativa
à liberdade sindical e à proteção do Direito
Sindical, adotado em Sã_o Francisco em
1948, por ocasião da 31• Sessão da Confe-rênda lntemaciona1 do Trabalho, da Organi·
za~o Internacional do Trabalho.

Andamento
- 19.9.84 - lido- em Plenário e despachado às Comissões de Relações Exteriores,
de ConstitUição e Justiça e de Legislação
Social;
---.7.11.84 - aprovado na Comissão de
Relações Exteriores parecer preliminar, relator Senador Nelson Carneiro, solicitando diligêndajunto ao Poder ExecUtivo -Ministério
do Trabalho;
-22.5.85- Comissão de Relações Exteriores- é acolhida proposta oral do Senador
-Nelson Carneiro, pela renovação do pedido
de diligênc:ia ao Poder Executivo;
-23.4.86- Comissão de Relações Exteriores- é anexado o Ofido n'? 2-CRE, solicitando exame das comissões de Constituição
e Justiça e de Legislação Social.
A Presidência esclarece aos Srs. Semdores que
a matéria foi incluída na Ordem do Dia, nos termos do art 368 do Regimento Interno, para que
o Plenário delibere, hoje apenas sobre o prosseguimento de sua tramitação.
Em votação, portanto, o prosseguimento da
tramitação da matéria.
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram per~
manecer sentados. (Pausa).
Aprovado.
A matéria retomará o seu curso normal.
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O SR. PREIIDEM'E (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senada Jamil Haddad, Líder do Partido Socialista Brasileiro.

OSR.JAMILHAOOIID(PSB-RJ. Pronunda
o seQ1Jinte disc.urso. Sem revisão do a ada.) Sr. Presidente. Srs. Senadoces:
Chamado que fiA[ pelo nobre Líder Fernando
Henrique Cardoso,- ao seu gãbinet_e._ para discutir
as modificações reg, mentais para o fundonamento do Senado, lá C'Ofrl>arecendo, verifiquei que
já seena:ntrava pronto um anteprojeto que havia
sido cfiscutido pelas Lideranças do PMDB, PR.
e do PDS Procurei, na realidade, dar minh~opi
nião, O'JZISi'lãoassinei oreferidoprojet~ pois acho
que. se modificações forem feitas. deve ser dado
o-direito, aqui, para que um determinado nú:rnero
de Senadores possam por a sua assinatura no
requerimento. cawocando uma sessão extraordinária do Senado.
Ao receber a matéria, causou-meespêdeofato
de que a Ordem do Dia, o::nfame se encontra
nessseprojetoderesoiução, êfeitapeloSr. Presi~
dente, e o art. IO diz: "Ficam sobrestados todos
os prqj etos de lei apresentados peloo parlamentares, até a prcmulgação da nova Constituição.''
Sr. Presidente, então, fica bem daro que apenas mensagens do Poder Executivo serão votadas
pela Casa até a aprovação da Constituição.
&lu daqueles, Sr. Presidente._ que acham que
o~ado deve fundonar sem rolidir c:an o horário da_ ConstitrJ_inte, porque necessitamos nós.
prindpaJmente nós da oposição, ter o veículo.
oónicovefculo, para pcx:lermoslevar nossa repu1sa a determinados projetas. a deterrrinadas posturas do Governo Federal.
Sr. Presidente, pretendo requerer uma -ComisSão Parlamentar defnquéritoparaapurar, tndusive, c:an uma auditoria, o montante real da dívida externa brasileira Muito se tem falado dessa
dívida externa e da moratá'ia decretada pelo Governo. Desde 1982, Sr. Presidente, SrS. Senador~ sou w:n defenscr da moratória. Fii vários
pronunciamentos nesta Casa_ e me pronundei
atravês dos vefailos de comunicação- nâo esta
moratá'ia_que foi não uma morat&ia mas uma
falênda, porque não podia, na realidade, o Governo pa_glr 12bilhõesdedólaresanuaisdo serviço de uma dívida, quando teve uma queda de
um bilhão e cem milhões mensais na balança econêxnica de superávit para apenas cem milhões
de dólares nos dois últimos meses.
Sr. Presidente, temos informaçõ_es seguras inclusive há necessidade de se apurar'esses fatos
..:.:. de Que juros muito maiores foram cobrados
na dívida brasfietra do que juros cobrados a outros
paíSes corno México, Argentina e outros pafses
-do 3q mundo.
Sr. Presidente, quando levantávamos, no ano
próximo passado, o problema da auditoria..~
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Peço vênia ao nobre Líder para interrompê-lo por
rápidos instantes. apenas para me antecipar na
comunicação ao Plenário de que estou convocando uma nova sessão extraordinária do Senado
Federal, para amanhã, às 1O horas, para discussão e votação da Ordem do Dia que será anunciada ao final desta sessão. Muito obrigado a V.
Ek'
O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presidente,
como já disse, era daqueles que falava em auditoria da dívida externa nesta Casa, no ano próximo
passado, e vejo o meu Governador do Pará, eminente Senador Hélio Gueiros, que é testemunha,
já que vice-Uder era do P.MDB no ano passado,
de que levantava eu, naquele momento, por várias
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vezes, a necessidade de_ uma auditoria na dfvida

e era criticado veementemente. Agora, vejo surpreso o próprio Ministro da Fazenda e as autoridades governamentais falarem numa auditoria ela
dívida externa brasi1elra.

Espero, Sr. Prestdente, que esta moratória não

seja apenas política; que elã seja real e que o
superávit que tivennos, na balança comercial, seja
aplicado no campo social, nas reformas sociais
tão urgentes, já defasadas _neste País.
__ _
Era estas, Sr. Pre_s_iQ_efit~. as considerações que
eu queria fazer neste momento e_ me reservo o

direito de fazer uma análise mais profunda do
projeto de resolução e modificação do Regimento, quando iniciarem-se as discussões a respeito

do mesmo.
Era o que tinha a dize-r,

sr. Presidente.

(Muito

bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Nao
há mais oradores inscritos.
A Presidência convoca sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, às 10 horas, c::om a_ seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n" 58; de 1985 (n9 3.012/84, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que aprova a participação acionária
da "Centrais Elétricas _de _Roraima SA" no capital
social do Banco de Roraima s.A., tendo
PARECERES FWORÁVEIS, sob n~ 558 e 559,
de 1986, das Com[ssQes:

-de Economla, e
-de Minas e Energia.

, _f811d9 ~ disposições constantes do Decretb-lei
n 9 2.31 O, de 23 de dezembro de 1986, resolve: ·
Art. 19 Os atuais vafores de vencimentos, salários, gratificaÇõeS e-prOVentOs doS servidores dO
Senado Federal, fi<::am reajustados em 25% (vinte
e cinco por cento);
Art. 2~ Fica elevado para Cz$ 40,00-(qtiarenta
cruzados) o valor do salário-farnflia devido aos_
fundonários ativ:9S e inativos do Senado Federal;
Art. _39 A GratifiCaÇão Especial de Natal será
estendida aoS funcionários aposentados do Senado Federal, em valor igual aos respectivos proventos, no mês de dezembro;
Parágrafo único ~O pagamento da gratificação de que trata este artigo, relativa ao ano de
1986, será feito em- 4 (quatro) parcelas iguais,
sendo a primeira e a segunda" no mês dE: janeiro
e as demais, nos meses de fevereiro e março
de 1987;
·
·
·
Art. 49 Os servídores_do CentroGráflco~CE
GRAF e do Centro de Informática e Processamento de Dados - PRODASEN, do Senado Federal, terão os atuais valores de salário-base e
gratificações reajustados em 25% (Yinte e cinco
por cento};
Art. 59 A despesa decorrente da aplicação des·
te Ato correrão à conta das dotaç:ões destinadas
ao Senado Federal e aos seus órgãos supervisionados, no Orçamento Geral da União;
Art 6» A$_disposições desteAtoterãovigência
a partir de 19 de janeiro de 1987;
Art 79 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, em 7 de janeiro
de 1987. - José Fragelll - GuUhenne Pal-

O SR. PRESIDENTE {Odacir SoareS) --:-Esta-encerrada a sessão.
(Levanta-se a. sess6o às 21 /1Qr4$ e 6 minutos.)

ATO DA COMISSÃO DIREfORA
N• 1, DE 1987
A Comissão Dlretora do Senado Federai, no
uso de suas atribuições legais corÍstantes do Decreto Legislativo n~ 114, de 1982, prorrogado pelo
Decreto Legislativo nor 18, de 198ô, considerando
os termos do Decreto--lei n~ 2.31 o. de 22 de dezembro de 1986, que reajustou os valores de Vencimentos dos servido~::e_s púbUcos, resolve:
Art. 1~ Os valores dos subsfdios (parte fiXa
e variável) dos Senadores da República, bem corno a ajuda de custo, ficam reajustadoS- em 25%
(vinte e cinco por cento).
Art. 2~ Este Ato terá vigência a partir de 1~
de janeiro de 1987.
__ .
_
Art 39 Revogam-se as disposições em con-

meira - Passos Pôrto - Enéas Farta.

Al"O DA COMISSÃO DIRETORA
.!'I' 03, DE 1987.

Â-- cOTní~são

Diretora do SeDado Fedei-ai, no

uso da sua competênda regimental e à Vista do

qoe consta do PrOCesso n9 014697/86M6 resolve:
Art 19 A Subsecretaria de Edições Técnicas,
na distribuição gratuita das Obras por ela editadas,
observará as disposições contidas neste Aro.
M. 29 Cada S~nador tem direito a 0) (um)
exemplar da Obra, mi data de sua edição, poden.do requisitar mais 20 (vinte} unidades, no máximo.
~
Parágrafo único.A cessão de outros exemplaressó ocorrerá- mediante expressa autorização da
Presidência ou da Primeira Secretaria do Senado
Federal.
-Art 3 9 No atendimento a cursos, conc_ursos
e eVentos -promovidos pelo Senado Federal, a
quantidade será proposta pelo Órgão promotor
trário.
_
_ e fixada pelo Diretor-_Ge[a),
Art. 4 9 É focada em 05 (cinco) exemplares de
Sala da Comissão Diretora, em r· de janeiro
cada Obra a cota destinada à Biblioteca do Senade 1987. - José Fragelli,_ Presidente - ~u_i·
do Federal.
lhenne Palmeira - Passos Pôrto - Enéas
Art. 5 9 A Subsecretaria de Edições Técnicas
Faria.
poderá destinar 01 (um) exemplar de cada Obra,
ATO DA COMISSÃO DIREJ'ORA
gratuitamente, aos seguintes Orgãos e pessoas:
a) no Senado Federal:
1'1'2,DE 1987
-.Diretores; A Comissão Diretóra do Sena._dQ Eederal, no
-Ass~·
uso de suas atribWções regimentais· e consid,e-
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- Subs_ecretaria de Arquivo;
- sUosecretana de ComisSões;
-Subsecretaria d~ Divulgação;
~Subsecretaria Técnica e JUrídica;
·....::..comit"ê__Qe Imprensa.
b) na Câmara -dos Deputados~
-Secretaria da Presidência:
-COOrdenação de Biblioteca;
- Cobrdenaçãp de Publicaç;Oes;
- Coordellaçãõ de Arquivo.t
-Coordenação de Estudos Legislativos:
_
-Seção de Armazenamento e Recuperação
de Dados da Ass;essoria Legislativa; e
- Seçã_o de Recebimento e Çontrole das PubliM
.cações Nacionais da Biblioteca.
.
c) Órgãos da Rede de Bibliotecas depositárias
das pUblicações da Subsecretaria de EdiçõesJ::écM
nicas.
d) Senhores Ministros de Estado.
e) Senhores Ministros dos Tribunais Superiores.
f) Órgãos cadastrados dos Ministérios.
g) Órgãos cadastrados dos Tnbunafs SuperioreS.
h) Órgãos de Divulgação:
-Imprensas Oficiais;
-Editoras Universitárias integrantes _do Programa Interuniversitário de Divulgação do Livro;
.,....Jornais e Emissoras que fazem propaganda
gratuita das_ Obras da_ Subsecretaria.
_
i) Bibliotecas estaduais e municipais para atendimento a solicitação justifi<::ada.
Art. 6~ A Subsecretaria de Edições Têcnicas
poderá doar 01 (um) exemplar da Revista de Informação Legislativa:
a)_ a caçlastrados para recebimento de todas as
edições;
b) a titulo de permuta com pedódicos nacionais
e estrangeiros;
c) aos colaboradores da Revista;
d) às Biblioteç;;as estaduais_ e municipais.
Art. 7~ Os casos_omissos serão resolviçlos peM
lo Diretor-Geral.
Art. 89 Este Ato entra em vigor na 9atã.- de
sua publicaÇão.
.... · · Art. 9'1 Revogain-Se as disposiçõeS em con~
trárto.

_

_

Sala das Comissõ_es~ e;m 07 de janeiro de 1987.

-José Frãgelll, Guilherme Palmeira, Passos
Pôrto, Enéas Faria.
:. ATO DA OCOMISSÃO DJRÉTORA
N• 04, DE 1987
A Comissão Diretora dó Senado Federal, no

uso das atribuições que lhe_ cOTlfere o Regimento
Interno e nos termOS- dOs artigos 7~. :>7 e 512,
§ 59 do Regulamento Administrativo, aprov_ado
pela Resolução no 58, de 1972, com a nova redaç:ão dada pela Resolução n9 57, de 1976, e_ tendo
em vista o que dispõe o Ato n~ 18, de 1976, Resolve:
Art. 19 Aprovar o Orçamento Interno do Fun~
do de Informática e Processamento de Dados do
Senado Federal - FUNDASEN, para o exercido
finanCeiro-de 1987, de conformidade com o diaposto nos Anexos I a V.
_. .
Art. 2~ Este Aio entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Reuniões da C_ornis.são Diretora~ em
7 de janeiro de 1987. - José Fragelll, Gul~
lhemle Palmeira, Passos Pôrto, Enéas Faria.
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de 1972, e alterações posteriores, e tendo em

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
1'1' 5, DE 1987
A Comissão Diretora do Senado Federal, no

Arl

)9

Este Ato entra em vigor na data de

Art. 29

vista o que dispõe o N.o 11' I O, de 1979, resolve:

sua publlc2tÇOO.

Fica aprovadao, na conformidade das

uso das atnbuições que lhe confere o Regimento
Interno, e nos termos dos arts. 7'~, 53, 62 e 512,
§§--s9 e 59, do Regulamento Administrativo do Se-

xos, o Orçamento Interno do Fundo do Centro
GráficO do Senado Federal- FUNCEGRAF, para

nado Federal, aprovado pela Resolução n9 58,

o exerdcio financeiro de 1987.

_S~_a da Comissão Diretora, em 7 de janeiro

discriminações constantes dos Quadros I a V, ane-

José Fragelll, Presidente - QuiDterme Palmeira, Relator, Passos Pôrto, Enéas
Falia.

de 1987, -

02.00 - SENADO FEDERAL
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ATO DA COMISSÁO DIRETORA
1'1• 6, de 1987

Altera o Regulamento do Centro de
lnfonnática e Processamento de Dados
do Senado Federal PRODASEN, Ato da

Cemlssão Dlretora 11' 19, de 1976.

A Comissão Diretora do Senado Federa], no

Arl 2 9 Permanecem em vigor as demais disposições do Regulamento do PRODASEN pertinentes aos direitos e vantagens, não alterados
por este Aro.
Art. 3 9 Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão Diretora, 7 de janeiro de
!987. José FraselU- Guilherme Palmeb-a

-Passos Pl>rto - Enéas Faria.

uso d8s atribuições regimentais e regulamentares
resolve:

ATO DA COMISSÁO DIREIORA
-1'1• 7, de 1987

Arl 1? O Parágrafo 2?, do Regulamento do
PRODASEN, aprovado pelo Att:J da Comissão Di·
retora n~ 19, de 1976, passa a viger com a seguinte
redação:

"Art 62 - ••·------••.,•oCo•w~-·•-••••••••••
§ I'-················"""-·-·~·~·-§ 29 - Quando o servidor estiver afastado do serviço percebendo o auxílio-doença
do INPS, o PRODASEN complementará sua
remuneração mensal, de forma que não haja
prejuízo pecuniário para o servidor, durante
o período de afastamento ou dele decorrente.
§ 39 - --···-·- - · - - - - · - · · - -

Altera a estrutura da Categoria Funcional de Datllógrafo, e dá outras provt~das.

A Comissão do Senado Federal, no uso de suas
· atribUições regimentais e regulamentares, resolve:
Art. 19-A Categoria Funcional de Datilógrafo,
do Grupo-Serviços Auxiliares, a que se refere o
Ato da Comissão Diretora n9 17, de 1984, fica
reest.ruturada na forma constante do Anexo deste

....

§ 19 - As classes Esp~cial e C da Categoria
Funcional de Dati16grafo serão preenchidas mediante progressão funcional ou outras fonnas regulamentares de provimento.

§ 29 os atuais ocupantes da Categoria Funcional de Datil6grafo ficam posicionados na Oasse ''B.., mantido os níveis de referência em que
se encontram.
Art. 39 A reestruturação da Categoria Funcional de Dati16grafo não prejudicará a Progressão
Horizontal concedida pelo Aro do Presidente n9
98, de 1986.

Art. 49 Fica a Subsecretaria de Administração
de Pessoal autorizada a republicar _o Quadro de
Pessoal CLT do Senado Federal com as alterações decorrentes deste Aro.
Art. 5" Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. & Revogam..se as cijspoSiÇões em contrário.

Ato.

Art. 29 A alteração a ·que se rcl'ere o artigo
anterior não acarretará elevação automática de
salário.

Sala da Comissão Diretora, 7 de janeiro de
!987. -José FroseiU- GuHhenne Palmeira

-Passos Pôrto - Enéas Faria.
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A N E XO
(ATO DA COI.JISSÃO DÍRETORA

I
Nº

07 , DE 1987)

•'

GRUPO

CATEGORIA
FUNCIONAL

CLASSE

REfERÊNCIA

'

SERVIÇOS
AUXILIARES

DATILÓGRAFG

ESPECIAL

NH-30 a N!<'!--32

c

i\IJ•!-24

B

NH-17 a NH-2.3

A

NH-12 a NH-16

a NM-29

'

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
!'1•8,DE 1987
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso de suas atribuições regimentais e
Considerando o art. 377 do Código EJeitoraJ
(Lei n? 4.737, de 15 de julho de 1965);

Considerando a falta de espaço tisico disponível
nas dependências do Senado Federal resolve:
Artigo único. Ficam revogados_os Atas n~ I 1,
de 1981 e 3 de 1982 desta Comissão Diretora.
Safa da Comissão Diretora, 28 de janeiro de

!987. - José Fragelll, Guilherme Palmeira,
Passos Pôrto, Enéas Faria. Eunice MlcbUesATO DA COMISSÃO DIRETORA
1'1•9, DE 1987
A Comissão Diretora do Senado Federal, em
cumprimento à determina~ão do artigo 49, daResolução n? 12, de 1985, altera_da pela Resolução
n9 344, de 1986, resoJve expedir o seguinte Regu~
lamento do Pecúlio dos Servidores do Senado
Federal

CAPÍTULO!
Do Pecúlio e seus Partldpantes
Art. 1"' O Pecúlio dos SeNidores do Senado
Federal destina-se a amparar a família do servidor
falecido e rege-se pelo presente Regulamento.
Art. 29 São participantes do Pecúlio os ocupantes de cargos, empregos e funçóes do Senado
Federal e dos Órgãos Supervisionados, em atividade na data da adesão.
§ ]9 Não participarão do Pecúlio os servid~
res referidos no caput deste artigo que, no praZo
de 20 (vinte) dias, contados da data da publicação
deste Regulamento, requererem suã exclusão, ve~
dada a inclusão futura.
§ 29 A partir da vigência deste Ato quem for
admitido para cargo, emprego ou função, no S_enado Federal ou nos Órgãos Supervisionados,
poderá optar pela participação no Pecúlio, deven~
do requerer sua inscrição dentro do prazo de 20
(vinte) dias da data de admissão, prestando, na

ocasião, declaração escrita de que não ê portador
de doença grave ou moléstia íncapacitante.
§ 39 Não será devido o benefíclo do Pecúlio
se for constatada falsidade na declaração referida
no parágrafo anterior.
~ 4~ A Comtssão de Administração do Pecúlio indeferirá a inscriçao de servidor portador da
doenÇa ou moléstia a que se refere o § 29, sendolhe facultada a exigênda d~ i11speção médica.
Art 39 o servidor que se desvincuJar do s~
nado Federa] poderá optar, mediante notificação,
no prato de 20 (vinte) dias, contados da data
de desligamento, pela continuidade de sua participação.
§ )9 A continui.dade da participação será as~
segurada mediante recolhimento da contribuição
devida, correspondente ao cargo, ftmção ou em- prego exercido na data do desligamento, com
as alterações posteriores.
§ 29 Tratando-se de aposentado pela Previdência Socia1, ci valor da contribuição será o mes~
mo vigente quando em atividade, com os reajustamentos posteriores da categoria, a ser acolhido
mediante notificação, observado o disposto neste
artigo.
Art 49 O PecúJfo é constituído mediante o
desconto mensal em folha, de 2 (duas} diárias
de cada participante, entendendo-se como dlâria
o estabelecido no artigo 405, da Resolução n9
58, de 1972§ ]9 O primeiro desconto em folha ou recolhimento far~se-á no mês subseqüente ao da pu~
blicação deste Ato.
§ 29 O direito ao benetido é assegurado com
o desCorito ou recolhimento da pr[meira contribuição.
. _
'§ -3? Os participantes dos Órgãos Supervisio·
nados c0nti1buirào com o mesmo valor da diária
estabelecida para os ocupantes de cargos o_u empregos de remuneração-equivalente no Quadro
de Pessoal do Senado Federal.
§ 49 O participante que se afastar do cargo,
emprego ou função, do Quadro do Senado Federal ou Orgão Supervísionado, sem percepção do
vencimento ou salário, deverá fazer o recolhimento direto de sua contribuição mensal.

-

'

'-

'

-

§ 5o O participante, servidor ou contribuinte
na forma prevista no art. 39, que estiver em atraso
e vier a faJecer, perderá o direito ao beneficio
do Pecúlio.
§ 69 O participante que, por qualquer razão,
deixar de c_ontribuir pelo prazo de até 3 (três)
meses cóm a-sua ~ensalidade, terá sua inscrição
suspensa, podendo, entretanto, ser restabelecida
mediante o pagamento de todo o atrasado, com
a devida correção monetária.
§ 1~ Nos casos de atrasos superiores a 3
(três) meses, o.servidor ou contribuinte terá sua
inscrição Cancelada, com perda que tiver contri~
buido, vedado o reingresso.
Art s~ o benefido por óbito corresponderá
a três mü diárias do servidor morto, vigentes na
data do óbito, descontados 20% (vinte por cento)
para o fundo de reseJVa.
Art. 69 O participante do Pecúlio apresentará
sua declaração de beneficiários e respectivas
atualizações à Comissão de Administração do Pecúlio.
.
Art. 79 Não havendo beneficiário nomeado,
o Pecúlio será pago metade ao cônjuge sobrevi~
vente e a metade aos herdeiros do participante;
sendô viúvo, a totalidade será paga aos herdeiros.
Parágrafo único. Havendo dúvidas sobre a
quem pagar, a Comissão exigirá a apresentação
de alvará judicial
-Art. 8? A habilitação aosbenefidos do Pecúlio
será requerida ao Presidente da Comissão de Ami·
nlstração do Pecúllo, cabendo ao interessado
comprovar sua coridição de beneficiário.

CAPITULO I!
Da Administração do Pecúlio
Art. gq Fica criada a Comissão de Administração do Pecúlio, composta por dnco membros,
sendo três do Senado Federal e um de cada Ór~
gão Supervisionado, indicados pelos respectivos
Diretores-Executlvos, escolhidos dentre os participantes do Pecúlio e designados pelo Diretor-Geral
do Senado Federal.
§ 1" A Comissão contará com três suplentes,
sendo um do Senado e um de cada Órgão Super-
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visionado, escolhidos e designados da mesma
forma dos titulares.
§ 29 O Diretor~Geral do Senado designará,

dentre os membros da Comissão, o seu Presidente, cabendo a estes, em sua primeira reunião,

eleger o Tesoureiro e .o S_ecretário.
Art. 1O. _ Compete à Comissão de que trata
o artigo anterior a gestão financeira e administrativa do Pe.cúlio e, especificamente:
a) o exame dos requerimentos de habi1itação
aos beneficiários;

b)

determinar as diligências que se fiZerem

necessárias à instrução dos processos de habilitação;

c) decidir sobre essas habilitações e autorizar
o pagamento do benefído;
__ _
d} aprovar as inscrições no Pecúlio que venham a ser requeridas a partir da vigêncie. deste

ato·

~) elaborar, mensalmente, balancete da receita e despesa do Pecúlio, bem como dos resultados financeiros, encaminhando-os ao Diretor-Geral do Senado que, após a audiência da Auditoria,
manda-les-á publicar;
f) elaborar, semestralmente, relatórios de
avaliação de desempenho do Pe<:úllo, sob os aspectos atuariais, económicos e financeiros, propondo se for o caso, à Comissão Diretora, através
do Diretor-Geral, as medidas que se façam necessárias ao seu aperfeiçoamento;
g) aprovar as normas internas necessárias à
gestão administrativa e financeira do Pecúlio.
Art. 11. Os recursos do Pecúlio serão depositados em caderneta de poupança na Caixa Económica Federal, sendo revertidos a favor do Pecúlio os rendimentos auferidos e a correção monetária que vier a ser creditada na forma da lei.
§ 1<;> Os valores descontados dos servidores
como contribuição para o Pecúlio, pela Subsecretaria de Administração Financeira do Senado
Federal e pelos setores competentes dos Órgãos
Supervisionados, serão depositados diretamente
na conta a que se refere este_ artigo.
§ 29 Os recolhimentos das mensalidades dos
contribuintes na forma do art,. 3~, deste _ato, será
feito pelo participante diretamente na conta a que
se refere este artigo, mediante _o documento próprio.
§ 3~ O pagatnentC>dos benefícios, após deferimento, da Comissão de Administração do Pecú.Iio, será feito através de ordem de pagamento
assinada, conjuntamente, pelo Presidente e Tesoureiro, em favor do beneficiário,
Art. -12. Os membros da Comissão de Administração do Pecúlio exercerão esta atividade, sem
prejuízo de _suas funções, ficando o Diretor-Geral
do Senado Federal. autorizado a fornecer os recursos humanos e materiafs necess6rlos ao funcionamento da Corn~o.
Art. 13. O pagamento do beneffc_Ió será feito
de acordo com as disponibilidades fmanceiras,
obedecida a ordem cronológica dos óbitos.
Art 14. Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão Diretora, erh 28 de janeiro
de 1987. -José Fragelll, GuDherme Palmeira, Passos Pôrto, Enéas Faria, Man::ondes
Qadelha.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA

1'1' 10, DE 1987
"Disdpllna o afastamento de servidor
em missão de estudo e treinamento, no
Pais e no exterior."
A Comissão Diretora do Senado Federal, tendo em vista o disposto nos artigos 288,406,410
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e 531 do Regu]amento Administrativo, e no uso
d) prova de habilitação em que se verifique
se o candidato possui os conhecimentos básicos
de suas atribuições regimentais, resolve:
M 1<;> O afastamento de servidor para estudo
para o aperfeiçoamento;
e) prova de aceitação da instituição onde se
e treinamento é regulado por este Ato.
Art. 2~ Entende-se_ por estudo, a freqüência
realizará o estudo ou treinamento, quando for o
caso;
_
a curso no Pais ou no exterior, com currículo
previamente estabelecido e reconhecido pelas auf) programa aproximado dos cursos a serem
toridades de ensino, em nível de pós-graduação
seguidos pelo servidor;
(mestrado ou doutorado).
_ g) entrevista pessoal onde se constate o inteArt. 39 Para efeito deste AtD, entende-se por
resse do_servidor e a aplicabilidade, dos conhecitreinamento no País ou no exterior:
mentos a serem adquiridos, para o--senado Federa1;a)- freqüência em curso de especializaç~o.
h) ter o servidor dois anos de efetivo exercício
com duração de até 6 (seis) meses;
em cargo ou emprego do Quadro de Pessoal
b) estágio de aperfeiçoamento;
do Senado Federal;
C} ~.tO:IDf:iãfeCimento a congressos, simpósios
i) haver o áenli_dor atingido o objetivo do treinae conferências;
mento anterior, quando for o caso.
d) visistas de observaçâo.
Art. 8? No caso de afaslilmentci para os cursos
Art. 4o É competente para autorizar o afastade que trata o art. 2°, deverá o candidato ser consimento:
derado apto, em inspeção de saúde, pela Junta
a) no caso de curso de Mestrado ou Dol.lto·
Médica do Senado Federal.
rado, o Presidente do Senado Federal;
Art, 99 Acompanhará o Parecer Final da Cob) nOS aem ais casos, o Diretor-Geral
missão de Avaliação do CEFAL. Termo de ComK
Parágrafo único. Em qualquer caso de afastapremisse firmado pelo interessado, que consubsmento do Pafs, será competente para autorizar
tancie as exigências deste Ato.
o Presidente do Senado Federal.
J\rL 10. No caso de concorrência de 2 (dois)
Art. 59 Não se concederá afastamento ao serou mais servidores para a mesma vaga, dar-se-á
vidor nos quatro últimos anos do perfodo aquisipreferência ao candidato que:
tivo de direito à aposentadoria, respeitado o intea) tenha melhor desempenho funcional;
resse da Administração.
b) não obteve ainda o título, treinamento ou
Art. 69 O afastamento do servidor poderá darestágio;
se, ex-offido ou a pedido do interessado.
- c) obteve melhor aproveitamento em exame
§ 19 Quando o afastamento do servidor se
interno de seleção;
der ex-officio será com ônus total.
d) demonstre melhor conhecimento do idioma
§ 2<? Quando o afastamento do servidor _s.e
requerido para o curso de treinamento.
der a pedido, será:
Art. 11. O pagamento das passagens e do
a) com ônus total, quando houver interesse
transporte de bagagem será autorizado pelo DireK
real e comprovado da Administração, percebendo
ter-Geral, após consulta de preços, devendo a
o servidor a remuneração pelo exercício dO cargo
escolha recair no melo de transporte mais e<:onôefetivo ou emprego, acrescida das diárias e ajuda
mico para o Senado Federal
de custos, na forma da legislação vigente, além
Art.12. Apósacondusãodoestudooutreinado pagamento, pelo Senado, das despesas de
mento, o servidor deverá, em 60 (sessenta) dias,
viagem e do curso de treinamento ou de estudo;
apresentar relatório circunstanciado à Comissão
b) com ônus parcial, quando houver algum
de Avaliação, contendo:
interesse para o Senado, embora não prioritário,
a) descrição das atividades realizadas;
percebendo o servidor a remuneração pelo exer~
b) conclusão final;.
dcio do cargo efetivo ou emprego e o pagamento
c) os resultados alcançados;
das despesas de viagem, quando não arcadas
d) informação de como os conhecimentos adporoutro órgão público;
quiridos poderão ser utilizados na Casa;
c) sem ónus, quando de exclusivo interesse
e) avaliação do programa cumprido; e
do servidor com perda da remuneração e demais
f) avaliação da instituição promotora.
vantagens.
Parágrafo único. O relatório de que trata este
~ ·39 Caso o servidof Seja também beneficiáartigo deverá_ estar instruído com documento
rio de bolsa concedida por outro órgão público,
comprobatório de participação e aperfeiçoamenK
deduzir-s_e-ão os valores correspondentes das
to do servidor, expedido pela instituição promovantagens decorrentes do afastamento com ónus
tora.
total.
Art. 13. Na hipótese de curso de duração su§ 49 Durante o perfodo de afastameiltci, Oserperior a 6 (seis) meses, o servidor está obrigado vidor liberado com ônus tota1 estará obrigado a
a enviar a Comissão de Avaliação, dentro de 60
desenvolver, em regime de dedicação exclusiva.
(sessenta) dias do término de cada semestre letia atividade para a qual foi designado, estando
vo, relatório das atividades relacionadas com os
proibido o exercício de qualquer outra atividade
Cursos realizados no· período, acompanhado de
profissional, remunerada ou não; que configure
histórico _escOlar ou de declaração do professor
a celebraçãO de contrato de trabalho ou a prestaorientador sobre o seu aproveitamento escolar.
çãO -de serviços de qualquer natureza.
Parágrafo úriico. A não apresentaçãO do rela:
Art, 7~ A proposta ou solicitação de afastatório semestral implicará, automaticamente, na
mento de servidor será submetida à Comissão
interrupção do envio de pagamento dos vencide Avaliação, que se pronunciará com base nos
mentos, salários, ajuda de -custo, diárias e demais
seguintes requisitos:
vantagens que estiver percebendo o servidor, bem
a) correlação do cargo ou emprego o-cupado
como no seu imediato retornO ao Sena.do Federal.
pelo servidor com o programa de estudos ou treiArt. 14. Se_ao término do curso o servidor
não apresentar certificado de aproveitamento ou_
namento;
b) desempenho funcional do servidor,
não obtiver aprovação, restituirá ele, ao Senado
c) conhecimento comprovado do idioma do
Federal, todas as despesas pagas durante o refePaís onde se dará o programa de estudos de treirido curso, incluindo-se atas reliltivas·a paSsãgens
namento, no caso de afastamento para o exterior;
e transporte de bagagem.
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Parágrafo único.

O recolhimento ·da impor·

ATO DA COMISSÃO DIREI"ORA

tância a ser restituída na forma des_te artigo, será

feito a-o Fundo do Senado Federal, após cálculo
efetuado pelas Subsecretarias de Administração
de Pessoal e Financeira.
Art 15. O seiVidor só poderá obter noVO afastamento após permanecer em exercido por período de duraç.§o igual ao seu último afastamento.
Parágrafo único.

Não será permitido mais de

um afastamento para comparedmento a cOngressos, simpósios ou seminários, no período de
12 (doze) meses, salvo se for ex officio, ou para
que o candidato apresente trabalho de interesse
para o Senado no evento.
Art. 16. Em qualquer hipótese, a autorização
para afastamento estará condicionada à disponibilidade orçamentária e não pode implicar prejufzo às necessidades do serviço.

Art. 17. O disposto neste Ato apl1ca-se aos
servidores do Centro de Informática e Prm:essa~
mente de Dados e do Centro Gráfico do Senado
Federal, respeitadas as respectivas peculiarida·
des.
Art 18. Os casos omissos Serão resolvidos
em observância dos níveis de competência estabeleddos no art. 49
Arl 19. Este Ato entra em vigor na data da
publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
SaJa da CorniS$ão Diretora, 28 de janeiro de
1987. __:José Fragelll- GuUherme Palm!'lra

-Passos Pôrto- Enéas Faria-Marcondes
Gadelha.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
1'1•11, DE 1987
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso de suas atribuições e de acordo com o disposto na Resolução n9 82/86, Resolve:

Art. 19 Os ex-senadores da República, além
de livre acesso ao plenário da Casa, poderão utilizar-se dos seguintes serviços:
,
a) reprografia;
b) biblioteca;
c) arquivo;
d) processamento de dados a cargo do PRO-

DASEN·

e) ~rviços médicos, odontológicos, de diagnóstico e tratamento;
f) assistênda farmacêutica.
Art. 29 Os serviços de que tratam os itens a.
b, c e d serão solicitados pelo ex-senador e autorizados peJo Diretor-Geral.
Arl 39 A assistência médica e farmacêutica
será prestada diretamente no ambulatório do Senado Federal ou por entidade contratada ou converúada.
Parágrafo único. A assisfênda rriédica e--os
exames complementares para diagnósticos e tratamento quando não prestadas diretamente pelo
ambulatório do Senado Federal dependerão de
prévia autorização do Diretor-Geral, nos termos
dos convênios e contratos celebrados.
._
Art 4 9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Diretora.
Art. 5 9 Esta Aro entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da ComiSsão Diretora, 28 de janeiro de

1987. -José FrageW- Gullherme Palmelrn.
-Passos Pôrto- Enéas Fada- Marcondes
Gadelha-

1'1' 12, DE 1987
A Comfssão Direfora- do Seitado Federai, no
~o ~ _su~C!_~bufções

regimentais, Resolve:

Art. _]9 Os Senhores S_enadores, durante o
exercício do mandato, fazem jus a um apartamento funcional, cuja utilização deverá ser precedida da assinatura de termo de ocupação.
Art 2~ As taxas de ocupação, administração
e conservação do mobiliário serão fJXadas, por
Ato do Sr. Primeiro-secretário_, obedecido o dispostO nO art. 29 do oecreto-tei !1~- 703/69, e art.
& do Decreto-lei n.. 76/66, no que couber.
Art. 39 Os Senhores-SenadOres que não dispuserem de apartamento fundonal _e enquanto
isto não ocorrer, poderão receber' um auxílio-moradia no va1or de 50 MVR.
Art. 4o Este Ato entra em vigor na data de
sua publfcaçào, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de fevereiJQ de 1987.
Art. 59 Revogam-se_ as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora. 11 de feverelro de

1987.- Humberto Lucena- José Ignádo
- Lourlval Baptista - Jutahy MagalhãesDirceu Carneiro - Odadr Soares- João
Castelo(*)ATO DO PRESIDENTE
1'1• 114, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e _97, inciso IV, do Regimento Interno, e ele
conformidade com a delegação de competênda
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo fl'? 014445/86-7.
Resolve aposentar, voluntariamente, Eudóxio
Pereira de Freitas, Técnico Legislativo, Casse Especial, Referência NS-22, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101,
inciso m, e l 02, inciso l, alínea "a", da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 428. inciso II, 429, inciso I, 430,
incisos IV e V, 438, 414, § 49 da Resolução SF
n9 58, de 1972, e artigo 29 parágrafo único, da
Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 3°, da
Resolução SF no I 3, de 1985, com proventos
integrais, observado o disposto no § 29 do artigo
102 da Constituição Federal.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1986._José ~-ragelll, Presidente.

(•) Republicado por haver saído c:om lncorreções no

n<;!"f. I~ de 6-12~86.

ATO DO PRESIDENTE
1'1• 124, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das
suas atribuições regimentais e à vista da decisão
da Comissão Diretora adotada na 1O• Reunião
oram_ária, realizada a 27 de novembro de 198_6,
resoJve:
Arl._-1o t retificado o_ enciuadramento d_a Categoria Funcional de Técnico em Legislação e
Orçamento do Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior do Quadro Permanente do Senado Federal, mediante redistribulçao de claro de lotação
e sem aumento do seu total geral, com efeitos
financelros a partir de 27 de novembro de 1986,
para o fim de incluir na relação nominal da Classe

"Especial", Referência NS-25, o nome da servidora Martha Lyra Nasc4flento.
--~- ·
Art. 29 .A Subsecretaria de Administração de
Pessoal adotará as providências nece~rias à
concretização do estabelecido no presente ato.
Art Jo Este .ato entra em vigor na data de
sua-publicação.
-- ·
Art. 4o Revogam-se as disposições em conÚ'ário.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1986. José Fragelll, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 1, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
abibuições que lhe conferem os artigos 52, item
3S: 97, inciso IV, do Regimento interno, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Oiretora no 2, de- 1973_ resolve: tomar sem efeito o
Ato do Presidente n9 116, de 1986.
Senado Federal, 08 de janeiro de 1987. -Se.
nadar José Fragelll, Presidente.

e

ATO DO PRESIDENTE
1'1•2, DE 1987
O PTesidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem _os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a delegação de competênda
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973,
da Comissão Diretora, resolve:
Autorizar a contratação de Guilherme Zanina
Schelb, Alexandra Silvana Soares Veloso e Sylvia
Farias de Albuquerque aprovados em concurso
público homologado em 26-2-1985 e publicado
no 00, Seção I, de 15~3--1985, para o emprego
de Datilógrafo, Classe "Especial", Referência
NM--21, do Quadro de Pessoal CLT, sob o regime
juódico da Consolidação das Leis do Trabalho
e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Senado Federal, 8dejaneirode 1987.- Sena~
dor José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N~"3,DE

1987

O _Presjdente do Senado Feder&, no uSo das
abibuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com_a delegação de competên<;ía
que lhe foi outorgada pela Comissão Diretora na
sua 1~Reunião Ordinária, ie_alã";~da em 7 de janeiro
de 1987, e tendo em vísta a conclusão do Inquérito Administrativo i_n,staurado através do Processo
n~ 006021/86-7, resolve: demitir, a bem do servi~
ço PtibliCÔ, como i!lcur.So nas sançõe_s__ do artigo
469, inciso XIII- faJsificaç~o ou uso de documento Que sãiba_falsificado --do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela
Resolução n9 58, de 1972, Vírginia Maria d~ Faria
Laranja, Técnico em Comunicação Social, Oasse
"Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente, e Luiz Antônio Soares Laranja, Técnico LegisJativO, Casse "Espedal", Referência NS-23, do
Quadro Permanente.
Senado Federal, 7 de janeiro de 1987. -José
FrageiU, Pres!d~nte ..
ATO DO PRESIDENTE
1'1•4,DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atnbuições _qtié lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, -inciso IV, do Regimento Interno, e de
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acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo /4W da Comissão Diretora
n~" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n~' 015059/8&3.
Resolve aposentar, por invalidez,. Manoel Vicente de Moura Filho, Agente de Transporte Legislativo, Casse "C' Referência NM-27, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos 101, indso I, e 102, inciso I, alínea "b",

da Constituição da República Federativa do Brasil,

m.

combinados com os artigos 428, inciso
§ 29,
429, inciso III. e 414, § 4 9 , da Resolução SF ~

58, de 1972, e artigo 2 9 parágrafo único, e 3~",
da Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 3~>,
da Resolução SF n9 13, de 1985, e artigo 1'11 da
Lei rt' 1050, de 1950, com -proventOs integrais,
observado o limite previsto no artigo 102, § 29,

da Constituição Federal.
Senado Federal, 30 de janeiro de 1987. -José
Fmgelll, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
1'1•5, DE 1987
O Presidente do Se-mldo Federal, no uso das
atnbuições que lhe conferem os artigos 52. Item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a del~gação de competência que
lhe foi outorgada pelo No da Comissão Diretora
n'~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n 9 015059181)..3.

Resolve aposentar, voluntariamente, Luiz Dias
da Silva, Adjunto Legislativo, Oasse "única", Referência NS-17, do Quadro Permanente do Senado

Federa], nos termos dos artigos 101, inciso III,
e 102, inciso I, a1ínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os
artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, inciseis
DI e V, 414, § 4•, da Resolução SF n• 58, de 1972,
e artigo 29, parágrafo úncio, da Resolução SF n 9
358, _de 1983, e artigo 39, da Resolução Sf_ o~
13, de 1985, com proventos integrais, correspondentes ao vencimento da Oasse Especial, Referência NS-19, observado o limite previsto no artigo 102, § ,21> da Constituição Federal.
Senado Federal, 30 dejaneiro de 1987.-José
Fragelli, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
1'1•6,DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de c:;_ompetênda que
lhe foi outõrgada pelo Ato da Comissão Diretora
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n~ 015.196/86-0.
Resolve aposentar, voluntariamente, Marino
Granado da Silva, lnspetor de Segurança Legislativa. Oasse "única", Referência NS-16, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos
dos artigos 10I, inciso_ UI, e I02, inciso I, alínea
"a", da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso
IJ, 429, inciso I, 430, incisos III e V, 438, 414,
§ 49, da Resolução SF n9 58, de 1972, e artigo
2~. parágrafo único, da Resolução SF n9358, de
1983, e artigo 39 da Resolução SFn913, de 1985,
com proventos integrais, correspondentes ao vencimento da aasse "Especial", Referência NS-19,
observado o disposto no §- 29 do artigo 102 da
Constituição Federal.
-Senado Federal, 16dejanetrode 1987.-José
FmgeJU, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 07, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n;> 2, de 4 de abril de I 973, e tendo em vista
o que consta do Processo n~ 015.1 IS-86-0
Resolve aposentar, voluntariamente, Jairo Barbosa Mattos, Adjunto Legislativo, Qasse "única",
Referência NS-17, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos temias dos artigos 101, inciso
m, e 102, inciso I, alínea "a", da Constftuição da
República Federativa do Brasil, combinados com
os artigos 428, inciso O, 429, inciso I, 430, incisos
DI e V, 438, 414, § 4•, da Resolução SF n' 58,
de 1972, e artigo 2'1, parágrafo único, da Resolução SF n9358, de I 983, e artigo 3' da Resolução
SF J1l' 13, de 1985, com proventos integrais correspondentes ao vencimento da aasse "Especial", Referência N8-19, observado o disposto no
artigo I02, § 2~> da Constituição Federal.Senado Federal, 16 de janeiro de I 987. -Senador José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
ri'- 08, DE I_987
O Pres1dente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e _97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgãda pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n9 014614/86-3, ResolVe:
Designar a servidora Maria das Graças Costa
Coelho, Contador, Oasse "A", Referência NS-05,
do Quadro de ___ Pesso.:ifCLT, para exercer, em
substituição, o cargo, em comissão, de Auditor,
Código SF-DAS-1013, do Quadro Permanente
do Senado Federal, no período de 22-12-86 a
20.01.87, durante o impedimento da titular.
Senado Federal, 16 de janeiro de 1987. -Senador José FrageW, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 09, DE 1987
~O Presidente dO senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento lntemo, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Difetora
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o--qüe- constá- dO Processo n9 000226-87-4
Resolve aposentar, voluntariamente, Celestino
dos Santos- Vieíra, Adjunto Legislativo, Classe
"única", Referência NS-16, do Quadro Permanente do Senado Fede~:al, nos termos dos_ artigos
101, inciso III, e 102, inciso I, alfnea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II. 429, inciso
I, 430, incisos We V, 438,414, § 49, da Resolução
SF J1l' 58, de 1972, e artigo 2" parágrafo único,
da Resolução SF n9 358, de I 983, e artigo 39
da Resolução SF nç _13, de 1985, com proventos
integrais, correspondentes ao vencimento da
Casse Especial, referência N8-19, observado o
disposto no artigo 102, § 2"' da Constituição Federal.
senado Federâl, 23 de janeiro de 1987. -Senador José FragelU, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• lO, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52,, item
38~-97, inciso IV, do Regimento Intemo;_e de_

conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo_ Ato _n9 2, de 1973,
revigo,.da pelo Ato o• 12, de 1983, do Comissão
Diretora, Resolve:
Exonerar, a pedido, LoUrival Zagonel dos Santos, Técnico em Legislação e Orçamento, Qasse
"Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente, dQ Cargo em Comissão de Diretor-Geral,
Código SF-DAS-101.6, a partir desta data.
Senado Federal, 31 de janeiro de 1987. -Senador José FrageW, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 11, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
q1,1e lhe cont:_erem os artigos_ 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento lntemo e de
acordo com a del~~ção de competência que
lhe foi outorgada pelei /'do da Comissão Diretora
J1l' 2, de 1~73, Resolve: designar Solon Coutinho
de Lucena:, AdjUnto Legislativo, Classe "Única",
Refe,ência NS-16, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exetcer, em substituição, o
cargo de Chefe de Gabinete_ do Presidente, código
SF-DAS-I01.4 do Quadro Permanente, a partir
de )9 de fevereiro de 1987, durante o impedimento do titular.
Senado Federal, lç de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
abibuiçõ~s

AtO DO PRESIDENTE
1'1•12, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de compêtência
que file foi outorQada pelo Ato da Comissão Diretora n" 2, de 1973, Resolve:
Nomear José Passo~ I?Qrto para o cargo em
comissão de Diretor-Oeral do Senado Feder~.
Código SF-DAS-101.6, do Quadro Permanente
do Senado Federal, a partir desta data.
Senado Federal, 3 de fevereiro de 1987.. Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal

ATO DO PRESIDENTE
N• 13, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Oiretora n~ 2, de 1973, Resolve:
Exonerar Sara Ramos de Figueiredo, Técnico
Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25,
do Quadro Perinanente do Senado Federal, do
cargo em comissão de Dtretora da-Subsecretaria
de Arquivo, Código SF-DAS-101.4, do Quadro
Permanente do Senado Federal, a partir desta
data.
Senado_ Federal, 3 de fevereiro de -1987. Hwnberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 14, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atnbuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso w;- do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competênda
que lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Diretora n9 2, de 1973, Resolve:
Nomear Safa Ramos de FiguelredO;- T écnfco
Legislativo, Oasse "Especial", Referência NS-25,
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Federal, do Cãfgo-ein c0rrifssão de Auditor, C6digo SF-DAS-1 01.3, do Quadro Permanente do Senado Federal_.
Permanente do Senado Federal, a partir desta
Senado Federal, 9 de fevereiro de I 987. data.
Humberto Lucena, Presidente do Senado FeSenado Federal, 3 de fevereiro de 1987. - -decai.
Humberto Lucena. Presidente do Senado Fe-deral.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 19, DE 1987
ATO DO PRESIDENTE
O Presidente do- Seriado -Federal, no uso das
1'1• 15, DE 1987
atribuiç_Ç_es que lhe conferem os artigos 52, item
O Presidente do Senado FederaL no uso das atri- 38,- e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diree 97, inciso N, do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de competência que tora n9 2, de 1973, Resolve:
lhe foi outorgada peJo Ato da Comissão Diretora
Exonearar Vicente Sebastião de O]jveira, Contador, aasse "Especial", Referência NS-25, do Quan• 2, de 1973, Resolve:
d~ Pe_fiTianente do Senado Federai, do cargo
Exonerar, a pedido, Humberto Leal Vieira. Assessor Parlamentar, Código AS-3, do Quadro de. em comissão de Diretor da Subsecretaria de Administração Financeira, C6digo SF-DAS- I 01.4,
Pessoal CLT do Senado Federal, do cargo em
do Quadro Permanente do Senado Federal.
comissão de Diretor da Secretaria de Serviços
Especiais, Código SF-DAS-1 O1.5, do Quadro PerSenado Federal, 9 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Femanente do Senado Federal, a partir desta data.
deral.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Pfesjdente do Senado FeATO DO PRESIDENTE
deral.
1'1• 20, DE 1987
ATO DO PRESIDENTE
O Presidente do Senado Federal, no uso das
1'1• 16, DE 1987
abibuições que lhe conferem os artigos 52, item
O Presidente do Senado Federal, no uso das
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
conformidade com a delegação de competência
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
que lhe foi outorgada pelo AfD da CorrUssão Direconformidade com a delegação de competência
tora IT' 2, de I 973, Resolve:
_
que lhe foi outogada pelo Ato da Comissão DireExonerar Washington Tadeu de ~llo do cargo
tora rr> 2, de 1973, Resolve:
em comissão de Diretor da Subsecretaria de DiNomear Gerson -de Souza Uma, Técnico Legis·
vulgação, Código SF-DAS-1 01.3, do Quadro Perlativo, Classe "Especial", Referência NS-25, do
manente do Senado Federal.
Quadro Permanente do Senado Federal, para
Senado Federal, 9 de fevereiro de 1987. exercer o cargo em comfssâo de Diretor da SecreHumberto Lucena, Presidente do Senado Fetaria de Serviços Especiais, C6dlgo SF·
deral.
DAS-1015, do Quadro Permanente do Senado
ATO DO PRESIDENTE
FederaL
1'1• 21, DE 1987
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1987.Humberto Lucena, Presidente do Senado FeO Presidente do Senado Federal, no uso das
derai.
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38,
-e 97, -indso IV, do Regimento Interno e de
ATO DO PRESIDENTE
conformidade com a delegação de competência
1'1•17,DE 1987
que lhe foi outorgada peJo Ato da Comissão DireO Presidente do Senado Federal, no uso das
tora n• 2, de 1973, Resolve:
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
Exonerar João Orlando Barbosa Gonçalves do
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
cargo de comissao em Diretor da Secretaria de
conformidade com a delegação de competência
Divulgação e de Relações Públicas, Código SFque llie foi outorgada pelo AtrJ da Comissão Oire- DAS-1015, do Quadro Permanente do Senado
tora n9 2, de 1973, Resolve:
Federal.
Exonerar Armando Pereira Alvim, Técnico LeSenado Federal, 9 de fevereiro de I987. gislativo, Oasse '"Espedal", Referênda NS-25, do
Humberto Lucena, Presidente do Senado FeQuadro Permanente do Senado Federal, do cargo
deral.
em comissão de Diretor da Subsecretaria de
ATO DÓ PRESIDENTE
Anais, Código SF-DAS-1 01.4, do Quadro Perma1'1• 22, DE 1987
nente do Senado Federal.
Senado Federal, 9 de fevereiro de 1987. Ó
Presidente
do Senado Federai. no uso das
Humberto Lucena, Presidente do Senado Featribuições que lhe conferem os artigos 52, item
deral.
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
ATO DO PRESIDENTE
conformidade com a delegação de competência
1'1• 18, DE 1987
que lhe foi outorgado pelo AtrJ da Comissão Dire-tora fl9 2, de 1973, Resolve;
O Presidente do Senado Federal, no uso das
Exonerã:r-Valteno Alves Ribeiro, Médico. Classe
"Especial", Referência NS-23, do Quadro Permaatribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno e_ de nente do Senado Federal, do cargo em comissão
conformidade com a delegação de competência
de Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Oiree Social, Código SF-DAS-101.3, do Quadro Pertora IT' 2, de I 973, Resolve:
manente do Senado Federal.
Exonerar Martha Lyra Nascimento, Técnico em
Senado Federal. 9 de fevereiro de 1987. Legislação e Orçamento, Classe "Espedal",RefeHumberto Lucena, Presidente do Senado Ferência NS-25, do Quadro Permanente do Senado
deral.
do Quadro Permanente do Senado Federal, para

o cargo em comissão de Diretora da Secretaria
Legislativa, C6digo SF-DAS-101.5, do Quadro
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ATO DO PRESmENTE
1'1• 23, DE 1987

_O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuiçõ_es que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de cOmpetência
que lhe foi outorgada pe1o Ato da Comissão Diretora nç. 2, de 1973, Resolve:
Nomear Luciano Vieira, Médico, Oasse "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente
do Senado Federal, para exercer o cargo em: comissão de Diretor da Subsecretaria de Assistência
Médica e Sociai, Código SF-DAS-101.3, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 9 -de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESmENTE
1'1• 24, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi oUtorgada pelo Ato da Comissão Dlfe..
tora f19 2, de 1973, resolve:
Nomear Fátima Regina de Araújo Freitas, Téc~
nico Legislativo, Casse "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Pennanente do Senado Federal, para exercer, em substituição, o cargo em
comissão de Diretor da Secretaria de Documentação e Informação, Código SF-DAS-1 01.5, do
Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 9 de fevereiro de 1987. Humberto Lu~ Presidente do Senado Federal
ATO DO PRESIDEI'ITE
I'!• 25, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os erts. 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno· e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato de Comissão Oiretora rr> 2, de 1973, resolve:
Nomear Branca Borges Góes, Técnico Legfs..
lativo, aasse "Especial", Referência NS-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, para
exercer o cargo em comissão de D~ra da Subsecretaria de Arquivo, Código SF-DAs-1 O! .4, do
Quadro Permanente do Senado Federal.
,Senado Federal, 9 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
I'!• 26,DE 1987
O Presidente do Senado Federai, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, Item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Dicetora n9 2, de I973, resolve:
Nomear Josué Silvestre da Silva, Adjunto Legislativo, Classe '"Única", Referênda NS-16, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exercer
o cargo em comissão de Direfnr da Subsecretaria
de Anais, Código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal,
Senado Federal, 9 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

•.,.
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1'1• 27, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das

atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dife..
tora n"' 2. de 1973, resolve:
Nomear João Orlando Barbosa Gonçalves para
exercer o cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria de DLvulgação, Código SF·DAS·101.3,

do Quadro Permanente do Senado Federal.

Senado Federal, 9 de fevereiro de 1987. Humberto lAJ.cena, Presidente do Senado Fe-deral
ATO DO PRESIDENI1!

1'1• 28, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de

conformidade com a delegação de competênda
que lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Dire·
tora n<? 2, de 1973, resolve:
Nomear Manoel Vilela de Magalhães, Técnico
em Comunicação Social, Oasse "C", Referência
NS-21, do Quadro de Pessoal CLT, para exercer
o cargo em comissão de Diretor da Secretaria
de Divulgação e de Relações Públicas, Código
SF-DAS-101.5, do Quadro Permanente do SenadoFederaJ.
Senado FederaL 9 de fevereiro de I987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe-

deral.
ATO DO PRESIDENI1!

1'1• 29, DE 1987

Março de 1967

DJÁRJOOOCONGRESSO NAOONAL(Seção D)
ATO DO PRESIDEI'I11!
1"1• 31, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso elas
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso lV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Oiretora n9 2, de 1973, resolve:
Exonerar Edgard Lincoln de Proença Rosa,
Técnico em Legislação e Orçamento, Classe "Especia1", Referência N5-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, do cargo em comissão
de Diretor da Subsecretaria Técnica e Jurldiça,
Código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente
do Senado Federal.
Senado Federal, 6 de fevereiro de I987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDEI'I11!

1'1• 35, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire~
tora n9 2, de 1973, resolve:
Nomear Edgard Lincoln de Proença Rosa, Técnico em Legislação e Orçamento,- Classe "Especial", Referência NS-25, do Quadro -Permanente
do Senado Federal, para exercer o cargo em comissão de Diretor da Assessoria, Código SFDAS-101.5, do Quadro Permanente do Senado
Federal.
Senado Federal, 6 de fevereiro de I 987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDEI'I11!

ATO DO PRESIDE1'111!

1'1• 32, DE 1987

1'1• 36, DE 1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve:
Exonerar Carlos Walberto Chaves Rosas, Técnico em Legislação e Orçamento, Classe "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente
do Senado Federal, do cargo em comissão de
AsseSsor Legislativo, Códfgo SF-DAS-102.3, do
Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 6 de fevereiro -de 1987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

O Pre$idente do Senado.Federal, no uso das
atribtrlções que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve:
Nomear Carlos Walberto ChaVes Rosas, TécnicO-em LegiSlação- e úrÇamento, Classe "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente
do Senado Federal, para exercer o cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria Técnica eJurí~
dica, Código SF-DAS-1 01.4, dó Quadro Peimanente do-Senado Federal.
-Senado Federal, 6 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena,. Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDEI'I11!

1'1• 33, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n? 2, de I 973, resolve:
Nomear Rubem Patu Trezena, Técnico Legislativo, Oasse "Especial", Referência NS-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, para
exercer o cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria de Administração_ Financeira, Código
SF-DAS-I01.4, do Quadro Permanente do Sena-

1'1• 37, DE 1987

Senado Federal, 9 de fevereiro de I987.Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

O Presidente- dO -5eriãd0 Federal, rlo uso das
atribuições_ que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciSo lV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve:
~o_~~~ Al~ndre de Paula Dupeyrat Martins,
Técnico emLegislação e Orçamento, CJasse "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado" Federal, do cilrgo em comissão
de Assessor Legislativo, C6digo SF-DAS-1 023,
do Quadro Permanente do Senado Federal
Senado Federal, 6 de fevereiro de -1987;Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal

ATO DO PRESIDEI'ITE

ATO DO PRESIDE1'111!

do Federal.

1'1• 30, DE 1987

1'1• 34, DE 1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n? 2, de 1973, resolve:
Nomear Vicente Sebastião de Oliveira, Contador, Oasse "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exercer
o cargo em comissão de Auditor, Código SFDAS-1013, do Quadro Permanente do Senado

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuiçõs que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso lV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve:
Exonerar Abelardo Gomes Filho, Técnico em
Legislação e Orçamento, Classe "Especial", Refe-rência NS-25, do Quadro Permanente do Senado
Federal, do cargo em comissão de Diretor da
Assessoria, CócHgo SF-DAS..-1 01.5, do Quadro
Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 6 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

Federal
Senado Federal, 9 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente do Sen:::~:do Federal.

ATO DO PRESIDE1'111!
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso lV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve:
Nomear Alexandre de Paula Dupeyrat Martins,
Técnico em LegiSlação e Orçamento, Classe "Espedal", Referência N5-25, do QUadro Permanente- do Senado Federal, para exercer o cargo em
comlssão de Consultor-Geral do Senado Federa1,
Código SF-DAS-1 01.4, do Quadfo Permanente
do Senado Federal.
Senado- _federal, 6 de- fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe-

deral
ATO DO PRESIDEI'ITE

1'1• 38 DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das

atribuiÇões que lhe conferem os artigOs 52, item
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo ato da Comissão Direw
tora n9 2, de 1973, resolve:
Exonerar Lufz Paulo Garcia Parente, Técnico
Legislativo, Oasse "Especial", Referência NS-25,
do Quadro Permanente do Senado Federal, do
cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria
da Ata, Código SF-DAS-1 01.4, do Quéidro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 9 de _feVereiro de-1981: Humberto Lucena,. Presidente do- Senado Federal.
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ATO DO PRESIDEN'IE
1'1• 39, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, incJso IV, do Regimento lntemo e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve:
Nomear Armando Pereira Alvim, Técnico Legfs..
lativo, Oasse "Especial", Referênda NS-25, do
Quadro Permanente do Senado FederaJ, para
exercer o cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria da Ata, Código SF-DAS-IOIA, do Qua~
dro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 9 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente.

do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo
Ato n~ 19, de 1976, da Comfssão Diretora, resolve:
Exonerar Sinvai Senra Martins Júnior, Analista
de Suporte de Sistemas '"A", do Quadro Permanente do PRODASEN, do Emprego em Comissão, CódigoSF-DAS-101.4, de Diretorda Divisão
de Suporte Técnico e OPerações, do Centro de
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal~ PRODASEN.
Senado Federal, I 1 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

O Presidente do Senado Federal, no uso de

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribWçõ_es que lhe conferem os .a,rtigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da CQ.r:_nissão Diretora n9 2, de 1973, resolve:
Exonerar Daniel Reis de Souza, TécnicO Legislativo, Casse "Especial", Refefência NS-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, do cargo
em oomJssão de Diretor da Subsecretaria de Comissões; Código SF-DAS-IOI.4, do Quadro Permanente do Senado Federal.
•
Senado Federal, IOde fevereiro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente.

-o

ATO DO PRESIDEI'ITE
1'1• 41, De 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato_ da Comissão Dire-

tora TI' 2, de I 973, resolve:
Nomear Luiz Paulo Garcia Parente,TéQ"llco Legislativo, dasse "Espedal", Referência N5-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, para
exercer o cargo em comissão de Diretor 9a Sub~
secretaria de Comissões, Código SF-DAS-101.4,
do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 10 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
i"l' 42, DE 19B7
O Presidente do Senado Federal, no uso de

suas atribuições regimentais e com base no que

PRODASEN, aprovado pelo Ato n9 19, de 1976,
da ComissãO Diretora. resolve:
Exonera~ Frãncrsco José BittencÕurt Araújo,
Analista de Sistemas "A", do Quadro Pennan~nte

do_PROOASEN, do Emprego em Comissão, Có-digo SF~DAS-IOlA, de_Diretor da Coordenação
de fnfonnática do Centro de Informática e Proces. sarnento de Dados do Senado Federal _ PRO-

-

ATO DO PRESIDENTE
~· 1'1•48, DE 1987

o

Presidente do Senado Fede~, no uso das
atribuiçõeS que lhe conferem os artigos 52;-item
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno ·e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi_outorg.,.da pelo Ato da Comissão Diretora

nQ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n9 002168 87 1.
-' ResoJv~ aposentar, voluntariamente, AJberto

r:eaera1,

porte Técnico e Operações do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federol- PRODASEN.
&!:nado Federal, 11 de fevereiro de 1987.H~ I,.u~;;~. Presidente.

ATO DO PRESIDENtE
N• 43, DE i987

ATO DO PRESIDENTE
N11 47, DE 1987

O Presidente do Senado Federai, no uso de

O Presidente do Senado Federal, no uso de

suas atribuições regimentais e com base no que

suas abibuições regimentais e com base no que
estabelece o § 29 do art. 57 do Regulan1ento do

o parágrafo segundo, do artigo 57,

Nomear Marcus Vmicius Goulart Gonzaga, Técnico Legislativo, Oass_e "Especial", Referência
NS-25, _do Quadro ~ennanente do Senado Fedetá!, para exefcer o Emprego em COmissão, Código SF-DAS-1 01.4, de Diretor da Coordenação de
Informática do Centro de Informática_ e Proces-samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN.
Senado Federai, 11 de fevereiro de 1987.Humberto Lucena, Presidente.

Moreira de Vasconcelos, Técnico LegJslativo,
daSse ''ESPecial", Referência NS-25, do Quadro
Permanente do Senado Federal, ocupante do carDASEN.
go-em coinissào"~e Consultor-Geral, c9digo SFSenado Federal, 11 de fevereiro de 1987. ___ _Q.t\.8_;102.4, nos termos -dos_ artigos 101, inciso
Humberto Lucena, Presidente.
DI, 102, IncisO- I, alínea "a", da Cpnstitulção da
República Federativa do Brasil, combinados com
ATo DO PREsiDENTE
os artigos 428, jnciso D, 429, _lridso I, 430, incisos
I e V, 437, 438 e 414, § 4', da Resolução SF
-- N~> 45, DE 1987
~ 58, de 1972, e artigo 29, Parágrafo único, da
O Presidente do Senado Federal, no uso de
Res:OiuçãoSFIT'58,de I972,eartigo29,p?U"ágrafo
suas atribuições regimentais e com base no que
único, _da Resolução SF n9 358,-de 1983, e artigo
estabelece 0 art. 514 do Regulamento Adminis3"'daResoluçãoSFn"'13,de 1985,conlprõVentos
trativo do Senado Federal, aprovado pela Resoluintegrais, correspondentes ao vencimento do carção n~ 58, de 1972, e alterações posteriores, e
go efetivo de Técnico _Legislativo, Oasse "Espe0 § 1~' do art. 57 do Regulamento do PRODASEN,
cial", Referência NS-25, do Quadro Permanente,
aprovado pelo Ato n~' 19, de 1976, da Comissão
na forma do artigo :29, § 2 9, da Lei n9 6323, de
Diretora, resolve:
1976, aplicada ~-~enado Feder_aJ pela Resolução
SF n' 2I, de 1980, com a alteração prevista no
Nomear Sergio Otero Ribeiro, Técnico LegisDecreto-lei n~'_2270, de 13 de março de 1985,
lativo, Clas~e "Especial", referência NS~25, do
observado o disposto no artigo 102, § 2~', da CaosQuadro Permanente do Senado Federal, para
tituição Federal.
exercer o Emprego em Comissão, Código SFSenadO
10 de fevereiro de 1987.DAS-101.5, de Diretor Executivo do Centro de
Humberto Lucena, Presidente.
Informática e Processamento de Dados do SenaATO DO PRESIDEI'ITE
do Federal- PRODASEN.
1'1• 49, DE 1987
Senado Federal, 11 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
>!.TO DO PRESIDEI'ITE
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
1'1•46, DE 1987
lhe foi outorgada peJo Ato da Comissão Diretora
O Presidente do Senado Federal, no uso de
n9 2, de 1973, tendo em vista o que consta do
suas atnbuições regimentais e com base no que
Processo n9 000914-87-8, Í'esolve:
estabelece o§ 2' do art. 57 do Regulamento do
Rescindir, a pedido, o contrato de trabalho da
PRODASEN, aprovado pelo Ato n' I9, de 1976,
servidora Lêda Maria Torres .Marques Magalhães,
da Comissão Diretora. resolve;
Taquífrafo Legislativo, Class_e C Referência
NS-21, do Quadro de Pessoal CLT, a partir de
Nomear Miguel Sérgio Ouzzardi, Analista de
2 de fevereiro de 1987.
Sistema "A", do Quadro Permanente do PRODASenado Federal, 12 de fevereiro de 1987.SEN, para exercer o Emprego em Comissão, CóHumberto Lucena, Presidente.
digo SF-DAS-I OI .4, de Diretor da_Divisão de Su-

estabelece o artigo 514, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n 9 58, de 1972, e alterações posteriores,
e o parágrafo primeiro, do artigo 57, do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n" 19,
de 1976, da Comissão Diretora, resolve:
Exonerar RW Oscar Dias Janiques, Analista de
Suporte de Sistemas ''A", do Quadro Permanente
do PRODASEN, do Emprego em Comissão, Código SF-DAS-1 01.5, de Diretor-Executivo do Centro de Infonnátfca e Processamento de Dados
do Senado Federal - PRODASEN.
Senado Federal, 11 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente.

estabelece
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PRODN>EN, aprovado pelo Ato TI' 19, de I 97b,
da Comissão Diretora, resolve:

1'1• 44, DE 1987
suas atribuições regimentais e com base no que
--estabelece o§ 21' do art. 57 do Regulamento do

ATO DO PRESIDEI'ITE
1'1• 40, DE 1987
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ATO DO PRESIDENTE
1'1• 50, DE 1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
- atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
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 002170 87 6, resolve:
Aposentar, voluntariamente, Leonel Amaro de
Medeiros, Técnico Legislativo, Casse "Especial",
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Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federa], nos telTI'Ios dos artigos 101, inciso
lll, e 102, inciso I, alfnea "a", da Constifl.lição da
República Federativa do_6rctsil, combinados com
os artigos 428, inciso U, 429, inciso I, 430, inciso
IV e V, 438, 414, § 49, da Resolução SF' n9 58,
de 1972, e artigo 29, parágrafo único, da Resolu-

do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF.
Senado Federal, 17 de fevereiro de 1987.Humberto Lucena, Presidente.

ção SF n9 358, de 1983, e artiQo 39 da Resolução
SF n9 13, de 1985, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 102 § 29, da CoilstitUição
Federal.
Senado Federal, 13 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 51, DE 1987
O Presidente do Senado Federa], no usQ das
atnbuições que lhe conferem os artigos 52, Item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
acordo com a delegação de competência que

lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n 9 2:, de 4 de abril de I 973, e tendo em yista
o que consta do Processo n" 2735/87.3, resolve:
Aposentar, voluntariamente, Pérola Cardoso
Raulino, Técnico Legislativo, Oasse "Especial",
Referência NS~25, do Quadro Permanente do Se·
nado Federal, ocupante do cargo em comissão
de Diretora de Sub~cretaria de Biblioteca. c6digo
SF-DAS-1 01~3, nos termos dos artigos 101, inci~
so ID, parágrãfo único, I 02, inciso I, alínea a, da
CohStituição da República Federativa do_ Brasil,
combinados com os artigos 428, inciso O, 429,
inciso I, 430, inciso I e V, 437, 438 e 414, § 4 9,
da Resolução SF n" 58, de 1972, e artigo 29, pará~
grafo únii::o, da Resolução SF n9 358, de 1983,
e artigo 39 da Resolução SF n<:> 13, de 1985, com
proventos integrais, correspondentes ao venci~
mento do cargo efetivo de Técnico Legislativo,
aasse "Especial", Referênciª NS~25, do Quadro
Permanente, na forma do artigo .29, § 2~. da Lel
n" 6.323, de 1976, aplicada no Senado Federal
pela ResoluçãoSF 119 21, de 1980, com a alteração
prevista no Decreto-lei n~' 2.270, de f3 de: março
de 1985, observado o disposto no artigo 102,
§ "29, da Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de fevereí.;-o de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 52, DE 1987
O Presidente _do Senado FederaJ, no uso de .

suas atribuições regimentais e com base no que
estabelece o artigo 514, do Regulamento Admi·
nistrativo do Senado Federa1, aprovado pela Resolução n~> 58, de 1972, e alterações posteriores,
resolve:
E.Xórierar, á pedido, José Lucena Danta.s, Téc~
nico Legislativo, O asse "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado federal, do Emprego em Comissão, Código SF:CG~
DAS-101.5, de Diretor~Executivo do Centro Grá~
fico do Senado Federal - CEGRAF.
Senado Federal, 17 deJeven~jro de 1987.Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 53, DE 1 !187
O Presidente do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e com base no que
estabelece o art. 514, do Regulamento Adminlstrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolu~
ção n~> 58, de 1972, e alterações posteriores, resolR
ve:' Nomear Agaciel da Silva Ma!a, Técnico em
Planejamento Administrativo, do QUadro do CE-GRAE, para exercer o Emprego em Comissão,
Código SFCGRDAS-10,1.5, de Dlretor~&ecutivõ

ATO DO PRESIDENTE
rt 9 54, DE 1987

O Presidente _do Senado Federal, no uso de
sua competência regimental e à vista do qu-e dispõe o Ato n" 15, de 1986, da Comissão Diretora
resolve:
Art. 19 Designar, para exercer as runções de
Encarregado do Centro de Formação em Administração Legislativa-CEFAL. o servidor CaJo Tor·
res, Técnico em Legislação e Orçamento do Quadro Permanente do_ Senado Federal.
§ 19 Responderá, nos impedimentos do titu~
lar, pela Direção do CEFAL, o servidor Djalma
José Pereira da CoSta, Assessor Legislativo do
Quadro Permanente.
· § 2 9 O_encarregado de que trata este artigo
perceberá a retribuição do seu cargo efetivo,
aáesdda da gratificação de representação correspondente aO Cargo em Comissão de DAS-4.
Art. .2~> Designar, para comporem a Comis~
são de Avaliação do CEFAL- Centro de Formação em Administração Legislativa, os servidores
do Senado Federal Marcos Vieira, Técnico Legis~
lativo do Quadro Permanente e Estevão Chaves
de Rezende Martins, Assessor Parlamentar do
QuadroCLT.
Art. 3<:> Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1<?~2-87.
Art 49 Revogam-se as disposições em con·
trário. ·
Senado Federal, 18 de fevereiro de 1987.Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
I'!' 55, DE 1987

O Presidente dQ_.Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52. item
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire~
tora n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12,
de 1983, resolve:
E.Xonetar João de Morais Silva, Técnico em Pia~
nejamento Administrativo, "G"', do Quadro de
Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federq:t
do cargo em -comiSsão, Código SFCG~DAS-101,
de Diretor Administrativo do Centro Gráfico do_
Senado Federal-- CEGRAF.
Senado Federal, 18 de fevereiro de 1987.Humberto ~Cena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 56, DE 1 !187
O Presidente do S_enMo Federal, no uso, das
atnbuições que lhe conferem os artigos 52, item,
e_97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato_ da Comis_são Dire~
tora n" 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12,
de H~e3. resolve:_
Exonerar: Mário César Pinheiro_Maia, Técnico
GráfiCo, "ú;' do Quacfro âe Pessoál (jo Centro
Gráfico do Senado Fe_deral, do cargo em comlssão, C6digo SFCG~DAS~ 101, de Diretor Industrial
do Centro Gráfico do- Seiúido Federal - CE~

Ja_

GRAF.
Senado Federal, 18 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena,. Presidente.

Março de 1987
ATO DO PRESIDENTE
N• 57, DE 1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe confurem os artijJos 52, item
-38, e-97, iilclso N, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pela Ato da Comissão Dire~
tora n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n~> 12,
de 1983, resolve:
Exonerar Pedro Alves Ribeiro, Técnico em Pia~
nejamento Gráfico, "H", do Quadro -de Pessoal
do Centro Gráfico do Senado Federa), do _cargo
em -comissão, Código SFCG~DAS-1 01, de Diretor
Adjunto do Centro Gráfico do Sena:do Federal
-CEGRAF.
Senado Federal, 18 de fevereiro de 1987.Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 58, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso- das
que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso N, do Regimento lntemo e de
conformidade com a delegação de competênda
qu.e lhe f'oi outorgada pelo AU, da Comissão Dire~
tora n 9 2, de 1973, resolve:
Exoitetar Paulo César- Siquei.;-a Birbeire, Taquígrafo Legislativo, Oasse "Especial", Referênda
NS~25, do Quadro Permanente do Senado Fede.
ral, do cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria de Taquigrafia, Código SF-DAS-1 01 A, do
Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1987. ~
Humberto Lucena9 Presidente.

~atribuições

ATO DO PRESIDENTE
N• 59, DE 1987
O Presidente do Senado F'ederal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Dire.
toi'a n9 2, de 1973, resolve:
EXonerar Caio Torres, Téctli_co em Legislação
e Orçameihto, Classe "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Fede~
ral, do cargo em comissão de Assessor Legislativo, Código SF-DAS-1023, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1987. Humberto Luce~~at Presidel1te.

ATO DO PRESIDENTE
N• 60, DE 1987
O Presidente do- Senado Federái, no uso das
atribuições.. que lhe conferem os arts. 52, itein
38,_ e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe roi oUtorgada pelo Ato da Comissão Oiretora n" 2, de 1973, resolve:
EXonerar Maria Carínen Castro Souza, Técnico
Legislativo, Classe "Espedal", Referenda Ns-25,
do Quadro Permanente do Senado Federal, do
cargo em comissão de Assessor da Secretaria~
Geral da Mesa, Código SFRDAS~ l 02.3, do Quadro
Permanente do Senado Federal. Senado Federal, 19 de fevereiro de 1987.Humberto Lucenal Presidente.

ATO DO PRESIDENIE
N• 61, DE 1987
O Presldente do Senado Federal, no uso das
atribuições que Jhe conferem os arts. 52; item
38, e 97, inçfsó IV, do Regimento lntemo e de
conformidade com a delegação de competênda

Março de !987
que lhe fol outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve:
N'omear Maria Elisa Nogueira Loddo, Técnico
Legislativo, Classe ''Especla1", Referência N'S.25,
do Quadro Permanente do Senado Federal, para
exercer o cargo em comissão de Diretora da Subsecretaria de Biblioteca, Código SF-DAS-1013,
do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDEI'ITE

N• 62, DE 1987

O Presidente do Senado Federal, no ~so das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, reSolve:
Nomear Leonice Oliveira Horta Barbosa, Taquígrafo Legislativo, Classe "Especfal", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Fede-ral, para exercer o cargo em comisSão de Diretora
da Subsecretaria de Taquigrafia, Código SFDAS-10IA, do Quadro Permanente do Senado
Federal
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1987. Humberto Lucena, Presidente~
ATO DO PRESIDEI'ITE
N• 63, DE 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONA!.(Seção O)
lativo, Código SF·DA& I 02.3, do Quadro Perma·
nente 4_o Senado Fede~::al.
_
SeriidO- Federal, 19 de fevereiro de 1987.Humberto Lucena. Presidente.
ATO DO PRESIDEI'ITE

N• 66, DE 1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atn'bUições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e ·97, inciso N, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência qu47
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n 9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n~ 000.098-87~6, resolve:
Aposentar, voluntariamente, José Arimatéa de
Oliveira, Agente de Transporte Legislativo, aasse
"C'',_Referência NM-27, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos arts. 101,
inci~o IR, e l_Õ_2, inciso I, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinados
com os arts. 428, inciso H, 429, inciso I1 430,
inciso m. 43_8, 414, § 49, da Resolução SF n" 5_8,
de 1972, e art. 2", parágrafo único, da Resolução
SF n9 358, de 1983, ~ aft. 3' da Resolução SF
n" 13, de 1985, com proventos integrais, correspondentes ao vencimento da Oasse "D", Rererência NM-33, ob.servado_o limite previsto no art.
102, § 2•, da Constituição Federo!.
~
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1987. - ·
Humberto Lucena, Presidente.

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão D[retora n~> 2, de 1973, resolve:
Nomear CiUido Faria de Cmvalho, Té<:nico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, para
exercer o cargo em comissão de Assessor da
Secretaria-Gero! da Mesa, C6digo SF-DAS-102.3,
do Quadro Permanente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDEl'ITE

N• 67, DE 1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
:38, e 97, inciso Iv, do Regimento lntemo, e de
acordo COm a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato n 9 2, de 1973 e revigorada pelo Ato n? 12, de 1983, da Comissão Diretora, e à vista do cljsposto da Resolução n9 130,
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1987.- de 1980, resolve:
~Utorizar a contratação sob o regime jurídico
Humberto Lucena, Presidente.
da Consolidação_ das Leis do Trabalho e do Fundo
de Garantia por ·Tempo de Serviço do senhor
ATO DO PRESIDEI'ITE
Jairo Biso!, para o emprego de Assessor Técnico,
N• 64, DE 1987
com salário mensal equivalente ao vencimento
O Presidente do Senado Federal, no uso das do cargo DAS-3, a partir de 19 de fevereiro de
atribuições que lhe conferem os arts. 52, ltem - 1987, com lotação e exercício no Gabinete do
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de Senador José Biso!.
Senado Federal, 27 de revereiro de 1987. conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire.. Humberto Lucena, Presidente.
tora n'l' 2, de 1973, resolve:
ATO DO PRESIDEl'ITE
Nomear Lourival Francisco Lopes, TécniCo Le-l'!• 68, DE 1987
gislativo, Classe "Especial", Referência NS-25, do

Quadro Permanente do Senado Federal, para
exercer o cargo em c_omíssão de Assessor Legislativo, Código SF-DAS-f023, do Quadro Permanente do Senado Federal.
-

?

Pr~sidente do Senado Federal~ no uso das
atribuiçoe~ q~e lhe confere~ os artigos 52, item
38, e 97, maso IV, do Regunento Intemo, e de
Senado Federal 19 de fevereiro de 1987 __ çpnfonnidade com a delegação de competência
Humberto ~ Presidente.
·
que lhe_ foi outorgada pelo Ato n9' 2, de 1973
e revigorada pelo A.tiJ da Comissão Diretora n<?
ATO DO PRESIDENTE
12, de 1983, e 'de acordo com o disposto na
N~" 65, DE 1987
Resolução n~ 130, de 1980, e tendo em vista o
que consta no processo rt' 001369-87-3, resolve:
Autorizar a contratação sob o regJme jurídico
O Presidente do Senado FedeCaJ, no uso das da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
de Garantia por Tempo de Serviço do senhor
38. e 97, inciso IV, do Regimento lntemo, e de
conformidade com a delegação de _competência Manoel Pereira dos Santos. para o emprego de
AssessorTéçnico, com salário mensal equivalente
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Direao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 1~'
tora n 9 2, de 1973, resolve:
Nomear Maria Carmen Castro-souza, Técttico de fevereiro de 1987, com lotação e exercício
no Gabinete do Senador José Agripino Maia.
Legislativo, Classe "Especial", Referência NS·25,
Senado Federal, 27 de feverejro de 1987.do Quadro Permanente do Senado Federal, para
exercer o cargo em comissão de Assessor Legfs- Humberto Lucena, Presidente
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ATO DO PRESIDEI'ITE

N• 69, DE 1987
O Presidente do Senado FcderaJ, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conrormidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973
e revigorada pelo Aro da Comissão Diretora rt'
12, de 1983, e dé acoràO Coin o_ diSPosto na
Resolução n9 130, de 1980,- e tendo em vista o
que consta no processo 0 9 002103-87~7, resolve:
Autorizar a contratação sob o regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho e do fundo
de Garantia por Tempo de Serviço do senhor
Marciano Rafael da Silveira, para o ~mprego de
Assessor Técnico, com salário mensal equivalente
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 19
de fevereiro de 1987, com lotação e exercício
no Gabinete do Senador Iram sata.Wa.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1987.Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDEl'ITE

N• 70, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso JV, do Regimento Interno e de
acord.o com a delegação de competência que
lhe foi outorgada peJo Ato da Comissão Diretora
n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n 9 000.795-87~9, resolve:
Aposentar, voluntariamente, Cordélia Noleto
Martins, Técnico Legis1ativo•. Classe "Especiãl",
Rererênda NS-25, do Quadro Permanente do Senado federal, nos termos dos artigos 101, indSo
fi, parágrafo único, I 02, inciso I, alínea a, da Cons-tituição da Repóblica Federativa do Brasil, combi~
nados com os artigoS 428, inciso II, 429, inciso
I, 430, incisos N e V, 438 e 414, § 49, da Resolução
SF n? 58, de 1972, e artigo 2~", parágrafo único,
da Resolução SF n~ 358, de 1983, e artigo 39
da Resolução SF n9 13, de 1985, com proventos
integrais, observado o limite previsto no artigo
102, § 2", da Constituição Federal.
Senado Federal, 27 de fevere[ro de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENtE

N• 71, DE 1987

O Presldénte do Senado Federal, no uso dasatribuiÇões que lhe conferem os artigos 52, item
38,.e 97, inciso IV;- dCi-RegirTiento Interno e de
conformidade com_ a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da; Comissão Diretora n92, de 1973, resp.lve:
Nomear José de Ribamar Duarte Mourão, Téc:nico· Legislativo, Classe "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exercer o cargo em c<;>missão de Assessor
Legislativo, Código SF-DAS-1 02.3, dO Quadro
Permanente do Senado Federal.
_
Senado Federai~ 4 de março de 1987.- Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

N• 72, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo AJ:.o da Comissão Diretora
n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vlsta
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o que consta do processo n" 004.393/87-2, resolve:
Aposentar voluntariamente, Aleixo Ramirez

Ganz.alez, TécnLco Legislativo, Classe "Especial",
Referência N8-25, do Quadro Permanente do Se-

nado Federal, ocupante do cargo em comissão
de Chefe de Gabinete do Presidente, código, SFDAS-101.4, nos termas_ dos artigos 101, inciso
III, e 102, inciso I, alínea ·•a", da Constituição- da
República Federativa do Brasil, ·combinadOs com
os artigos 428, inciso u; 429, inciso_I, 430, incisos_
II e V, 437, 438 e 414, § 4', da Resolução SF
n9 58, de 1972, e- artigo 2", parágrafo único, da
Resolução SF n 9 358, de 1983, e artigo 3", da
Resolução SF n 9 13, de _19_85,- corri proventos
integrais, correspondentes ao vencimento do cargo efetivo de Técnico Legislativo, ClaSse "Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente,
na forma do _artigo 2°, § 2°, da Lei no 6323, de
14 de abril de 1976_, aplicada no Senado Federal
pela Resolução SF n~ 21, de 1980, com a alteração
prevista nO Decreto-lei n" 2.270, de 13 de ma,rço
de 1985, observado o limite previsto no artigo
102, § 2°, da ConstLtuição Federal.
Senado Federal, 9 de março de-1987. -Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 73, DE 1987

O Presidente do Sefiado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item38, -e 97, inciso IV, do- Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe (oi outorgada pelo Ato da Comissão Dire~
tora n" 2, de _1973, resolve:
Nomear Solon Coutinho de Lucena, Adjunto
Legislativo, Classe ''Únic::a", _Refer~nda NS-16, do
Quadro Permanente_ do S_enado Federal, para
exercer o cargo em Comi_ssão de_ Chefe de Gabinete do Presidente, Código SF-DAS-101.4, do~
Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Feder?ll, 9 de março de 1987. -Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
N•1, DE 1987

O Primeiro-Secretário-ao SenadQ Federal, no
uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, resolve:

Art. 1~ Desligar, aufõmaticamente, a partir de19 de fevereiro, os servidores lotados em Gabinetes de S_enadores, kUjos mandatos se encerraram no último dia 31 de janeiro.
§ 1" O dispcisto neste artigo se aplica _igualmente aos seiVidores lotados nos Gabinetes dos
Senhores Membros da_ Meaa e das Lideranças.
§ 2 9 Os servidores desligados apresentãr-Seão, na mesma data, à Subsecretaria de Adminis-
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tra_ç_~ de P~ssoal, onde aguardclrão, em trânsito,
Art. 2:> O servidor Indicado pãra ter exerdcio
_ em_ ór!}ao Wverso daquele em que está regu]aro deferimento da nova lota.ção.
Art. 29 Dwante os pririielros 15 (quinze) dias
meitte lotado aguardará, no órgão de origem, o
da nova legislatura, as lotações nos gabintes dos
deferimento do respectivo processo de movimentação, salvo na hipótese de desligalnento/dispennovos Senadores, bem como as retribuições pelo
~._quando será encaminhado obrigatoriamente
exercfc!o das funções gratificadas que lhes são
próprias, serão defér1das a partir da data indicada,
à Subsecretaria de Administração de Pessoal, on~
de aguardará~ em trànsitq, nova lotação.
pelo titular das referidas funções, no Processo
de Movimentação de Servidor- PMS - respec- _
§ -19 Será considera_ffo faltoso o servidor que
tive.
deixar de proceder na forma estabelec;i_da_ ne~e
Art. 3" Este ato entra enl vigor na data de
artigo.
sua· publiCãção.

Art. 4~ Revogam-se as disposições em con-- __
trárío.
_
--serrado_ Federal, 3 de fevereiro de 1987. Jutahy Magalhães, Primeir~·Secretáfio.
ATO DO PRIMEIRO-SECRETARIO
N•2,DE 1987

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
uso de sua competêricia regimental. resolve:
Art 19 O § 29 do_ art. 29 do Ato do PrimeiroSecretário n 9 17, de 1986, pasSa a ter a seguinte
redação:
"Art. 2• ........................................................... ..
§ 29 Durante o período de trânsito, que

não será superior a 15 (quinze) dias, o servidor cumprirá, na Subsecretaria de Administração de Pessoal, a jornada de trabalho a
que está sujeito".

§ 2'1 Durante o período de trânsito, que não
poderá ultrapassar de 5 (cinco) dias úteis, o servidoi cuinprirá na Subsecretaria de Administração
de Pessoal ajomada de trabalho a que está sujeito.
§ 39 Decorrido o período de trànsit.Q de que
trata o parágrafo anterior, o servidor será lotado
nos termos _do artigo 356 do Regulamento Administrativo.

Art. 39 O registro de freqüência dos servidores do Senado Federal obedecerá ao disposto
no arl359 do Regulamento Administrativo.
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese de
que trata o §_ 27 do art. 29, a freqUência só poderá
ser ~egistrada pelo órgão de lotação ~ servidor.

Art. 49 OsórgãosdoSenadoFederal,sempre
que necessário, dev~ão enviar à Subsecretaria
de Administração de Pessoal, até o último dia
do mês, o Boletim de Alteração de FJeqüência,
Gratificação Especial de Desempenho e HorasExtras_, que consta do Anexo IIL indi~ndo quanto aos seus servidores:

Art. 29 Este ato entra em vigor na data de
sua publicaçã_o.
l - fahas no período;
Arl 3" Revogam-se as disposições em conU - entradas depois da hora regulamentar e
trário.
.
_
saldas antecipadas, com registro do tempo de
Bras_Uia, 2 de fevereiro de 1987.- Jutahy Ma·
atraso e de antecipação;
galhães, Primeiro-Secretário.
.rn - licenças, férias, luto, casaffiento e outros
- afastamentos prevístos no Regulamento Adminís·
~TÓilO PRIMEIRO-SECRETARIO
trativo.
N•3, DE 1987
§ 19 Nos períodos de recesso, as férias serão
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
anotadas ex offido, independente de qualquer
uso de sua_ çompetência regimental e à vista de
comunicação por parte do órgão de lotação do
disposições regulamentares, resolve:
servidor.
Art }9 A lotação/designação e o desligamen§ 2~ Na hipótese de interrupção de férias, por
to/dispensa de servidores do Senado Federal farabsoluta necessidade de serviço, a critério da Adse-á através do Processo de Movimentação de
ministração, o órgão de lotação do servidor deverá
Setvidor - PMS, conforme formu1ários constanexpedir o correspondente_ Boletim de Alteração,
tes dos Anex._os ( e n, obedecidos, inclusive, os
comunicando a ocorrência.
fluxOs de tramitação estabelecidos naqueles formuláriõs. -- - -Art. 5'1 Serão descontadas de uma s6 vez as
importâncias_ que a titulo de gratificação especial
§ 1_7 Decidido o Processo de Movimen~ção
de desempenho e horas-extras venham a ser credo Servidor- PMS,_a Subsecretaria de Adminisdítadas, indevidamente, em vírtude da não comutraçãO de Pessoal dará conhedmento do despanicação, no devido tempo, das alterações de que
cho aos órgãos interessados e, no caso de deferi~
trata o artigo anterior.
menta, expedirá novas fichas de controle de lotaArt. 6 9 Este /\to entra em vigor nesta data.
ção onde estarão registradas as alterações.
Art. 79 Revogam-se os Atos n'?s 17, de 1986,
§_ 29 A re~_uição pelo exercício de funÇãO
2, de 1987, ambos do Primeiro-secretário, e degratificada será devida a partir da data de deferi- - ma!s disposições em contrário.
mentcfdo Processo-de Movimentação-~ PMS
. SenÇJdo Federal. 20 de fevereiro de 1987.respectivo.
Jutahy .Magalhães.. Prlmeiro-Secretárfo.
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PORTARIA

1'1• 1, DE 1987
O Primeiro-Secretario, no uso de sua compe-

tência regimental e de acordo com o disposto
no item 12. do Anexo I à Resolução n9 130, de
14 de novembro de 1980, resolve:

__

Designar os servidores do Quadro Permanente

do Senado Federal- Edgard Uncoln de Proença
Rosa, Carlos Walberto Chaves Rosas, José Carlos
·Alves do Santos, João Mugayar e Théo Pereira
da Silva, para, sob a presidência do primeiro e
secretariados por Ewerton Muniz de Melo, constituirem a Comissão de Avaliação dos Requisitos
Mínimos dos candidatos ao emprego de Assessor
Técnico, sob o regime da Consolidação das Leis

do Trabalho e do Fundo de Garantia do tempo
de Serviço, indicados pelos Senhores Senadores,

mediante a observância. dos critérios de admissão
constantes do referido anexo.
Senado Federal, 16 de revereiro de 1987. -

Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário.
PORTARIA

Canto de Miranda e Francisco Sampaio de carvalho e os servidores Nilson Silva RebeUo e Antonio
da Silva Pinto Garcia, fespecti\iamen.te, do PRODASEN e do CEQRAP, para, sob a presidência
do primeiro, comporem a Comissão de Administração do Pecúlio dos Servidores do Senado Federal, criado pela Resolução rt' 12, de 1985, alterada pela Resolução n9 344, de 1986, do Senado
Federal e regulamentada pelo Ato n~> 009, de
1987, da Comissão Diretora.
Art. 2~> Designar, como suplentes da Comissão de que trata o art 19 deste Ato, João Basco
Altoé Ettore _da Costa Pereira e Adriano Jorge
Souto, servidores do Senado Federal, do PRODA-

SEN e do CEGRAF, respectivamente.
Art. 3 9 Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de janeiro Qe 1987.- Lourlwl Zagonel dos Santos, Diretor-Geral.
PORTARIA DO DIRETOR-GERAL

0 Primeiro..Secretário do Senado Federal, no
sessor Parlamentar, Roberto Veloso, Assessor Legislativo, e José Benido Tavares da Cunha Mello,
Assessor Legislativo, para, sob a presidência do
primeiro, integrarem a Comissão de Inquérito incumbida de apurar os fatos constantes dos Pro-

cessos n's 013358 85 5, 013440 85 6, Oll480
86 6, Oll932 86 4, 013487 85 O, 011480 86
6, 000100 87 o, 019518 85 4, 015840 85 9.
001137 867,017069 85 8,018683 851.007344
83 o, 008515 83 2, 012801 84 4, 005558 85
9, 006286 85 2, 006848 85 I, 002159 85 6,
015001 865,009711864,012097 84 5,021031
85 I, 015767 84 I, 008930 84 8, 005318 85
8, 005653 85 I, 012299 85 5, 007693 85 O,
000843 84 9, 005556 84 8, 003589 84 6 e 013392
859.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1987. Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretario.

O Diretor..Qeral do Senado Federa1, no uso_ das
atri~Wções que !h~ confere o artigo 215 da Resolu~o n'l 58! de 1972, e tendo
ViSta a decisão
da Cómfssão Diretora, adotada na 1O• Reunião
ordinária, realizada em 27 de novembro de 1986,
resolve:
· Designar Luiz do Nascimento Monteiro, Diretor
da Secretaria Administrativa, Vicente Sebastião de
Oliveira, Diretor da Subsecretaria de Administração ~inanc_E~ira e Amaury Gonçalves Martins, Diretorda subsecretaria de Administração de Material
e Patrimônfo, para, sob a presidência do primeiro,
comporem a Comissão que procederá a afienação dos bens considerados inservfvels pela Administração do Senado Federal, nos dias 23 e 24
de janeiro do corrente.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1987.- Lourival Zagonel dos,Santos, Diretor-Geral.

em

~~PORTARIA

1'1• 02, DE -1987

O Diretor--Geral do Senado Federal, no uso das
suas atribuições e considerando o despacho autorizativo do Presidente do Senado Federal no Processo n9 013686 86 O resolve:
Designar Mário Lúcio Lacerda de Medeiros, TaO Diretor-Geral do Senado Federa1, no uso de
quigrafo Legislativo, Oasse ''Especial", Referência
suas abibuições regulamentares resolve:
NS-25, do Quadro Permanente do Senado FIOO.eDesignar Comissão composta dos servidores
ral, para, na forma do artigo 288, inciso IX, do
Luiz do Nascimento Monteiro, Diretor da. SecreRegulamento Administrativo, aprovado pela Resotaria Administrtiva, Sara Ramos de Figueiredo, Dilução n'l 58, de 1972, e demais dispoSições legais
retora da Subsecretaria de Arquivo e AmawyGonque regem a matéria, na forma adotada pela Adçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de Admiministração do Senado Federal, freqüentar, pelo
nistração de Material e Patrimônio para, sob a
prazo de um ano, em prorrogação, a partir de
presidência do primeiro, seJedonar, catalogar e
1<? de janeiro de 1987, com ânus para: o Senado
dassificar os objetos e papéis retirados de um
Federal, o curso de doutorado na State {lníversity
dos cofres leiloados, encaminhando aos setores
· o! New York, em Albany, U.SA
competentes os que forem julgados rdevantes.
SenadoFederal,31 de janeiro de 1987.-LouSenado Federa], 27 de janeiro de 1987.- Lourlval Zagonel dos Santos, Diretor-Geral.
rlval Zagonel do• SantoG, Oiretor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL

1'1• 1, DE 1987

ATO DO DIRETOR-GERAL

1'1• 2, DE 1987

de membro da Comissão Permanente de_ Uctta- _
ção, de que trata a Portaria n9 23(86, desta Diretoria-Geral._
_
_ __ _
Senado Federal, 2.3 de fevereiro de 1987. -

José Passos Pôrto, Diretor-Geral.
PORTARIA

N• 04, DE 1987
O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso de
suas atribuições, e considerando a edição do Ati:J
n 9 10, de 19 de junho de 1986, da Comissão
Diretora, resolve:
Dispensar,_ a pedido, o serv1dor Acrísio Pereira
de Sá, Assessor Parlamentar, do encargo de
membro da Comissão Pennanente de Ucitação,
de que trata a Portaria n 9 23/86, desta Direto-

ria-Oeral.
Senado Federal, 23 de fevereiro de 1987.-

José Passos P6rto, Diretor-Geral.
PORTARIA

N• 05, DE 1987

1'1• 1, DE 1987

1'1• 2, DE 1987

uso das suas atribuições regimentais, resolve:
Designar Paulo Roberto Mendonça Silvério, As-
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PORTARIA
1'1' 03, DE 1987

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das
suas atribuições e,
Considerando a conveniência de fonnul~ o orçamento do Senad_o Federal,- para o exerddo de
1988. a partir de wna criteriosa reavaliação do_s_
programas de trabalho dos órgãos setorials;
Consi~erando a impo~cia e a oportunidade,
nestes novos tempos, de revestir os orçamentos
das subunidades orçamentárias de um maior
conteúdo programático;
Considerando a necessidade de ajustar o programa de trabalho_de cada órgão setorial às políticas administrativas e institucionais estabelecidas
pela Administração da Casa; reSOlve:
19 Constituir um Grupo Especial de Trabalho
para coordenar o processo de elaboração da proposta orÇamentária do Senado Federal e apoiar
tecnicamente as unidades setoriais nas tarefas relacionadas à formulação dos respectivos programas de trabalho;
- --z.. DesignarosservidoresOiiviadeMeloSousa,
Antonio Opriano Lira,Jaime Luiz Colares, Fernando José Baltar da Rocha, Tânia Regina Girardl
Alves, Marcos José de Campos Uma, lngrld Bergman Ferreira Bezerra e Espedito Marques de Azevedo para, sob a coordenação do primeiro, comporem o Grupo Especial de TrabaJho.
3~ Recomendar aos órgãos setoriais que se
empenhem na estruturação de propostas de programação que sejam inquestionáveis quanto ao
mérito _dos_ ~mpreendimentos, fundamentandoas a partir dos problemas e necessidades que
justifiquem cada subprojeto que integre o respectivo programa de trabalho.
4~ Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar desta data, para que o Grupo Especial de
Trabalho apresente, ao Consellio de Administração, wna consolidação das propostas setoriais
devidamente fundamentada e instrufda com indicações dos ajustamentos recomendados preliminarmente a seu encaminhamento à deliberação
da Comissão Diretora do Senado Federal.

Senado Federal, 6 de março de 1987. -José
Passos Pôrto, Diretor-Geral.
COMISSÃO DIRETORA

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das

atribuições regulamentares e à vista da delegação
contida no arl 91' do Ato n~> 009, de 1987 da
Comissão Diretora, resolve:
'
Art. 1'l Designar os servidores do Senado Federal, Luiz do Nascimento Monteiro, Pauli! Cunha

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de
suas atribuições. e considerando a edição do Ato
n 9 1O, de 19 de junho de I 986, da Comissão
Diretora, resolve:
Dispensar, a pedido, o servidor Raimundo de
Menezes Vieira, Assessor Parlamentar, do encargo

Ata da 1• Reunião Ordinária,

realizada em 7 de janeiro de 1987
lv:Js sete dias do mês de" janeiro de mü noVecentos e oitenta e sete, às" onze horas e trinta
minutos, reuniu-se a Comissão Diretora df:> Sen~
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do Federal, sob a Presidência do Senhor Senador
José FrageUi, Presidente, e com a presença dos
Senhores Senadores: Guilherme Palmeira, Prlmeiro-Vice-Presidente; Passos Pôrto, Segundo-Vice--Presidente e EnéaS Faria, Primeiro..Secretária.

Deixaram de comparecer, por motivo justifi-

cado, os Senhores Senadores: João Lobo, Segundo-Secretário; Marcondes Gadelha, Terceiro-Secretário e Eunice Mfchiles, Quarto-Secretário.
Dando inído aos trabalhos, o Senhor Presidente
dá conhecimento aos presentes do Processç n"'
014585-86-3, no qual a: Subsecretaria de Assistência Médica e Social solicita autorizar algumas
anulações parciais em empenhos, emitidos em
nome de instituições médico-hospitalares, à conta
do FUNSEN, de fonna a propiciar recursos para
respaldar a emissão de empenhos complementares em nome de outros estabelecimentos. O
processo foi autorizado pelo Senhor Primeiro-S~
cretário, no exercido da Presidência ad referendum da Comissão Diretora. Com base nas infor~

mações contidas no processo, a decisão é referendada pela Comissão Diretora.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Passos Pôrto, Segun~
do-Vice-Presidente, que apresenta parecer sobre
as seguintes matérias:
19) Processo n9 001833-86-3 -PropoSta de
Orçamento Interno do Fundo do Centro Gráficq
do Senado Federal- FUNCEGRAF, para _o exer~
ócio financeiro de 1987. O parecer favorável-do
relator, após amplamente discutido, é aprgvado
à unanimidade.
2') Processo n' 001604-86
- CEGRAF.
Prestação de Contas da Unidade Orçamentária
e do FUNCEGRAF, referente ao terceiro trimestre
de 1986. O parecer favorável do relator é amplamente discutido e aprovado à unanimidade.
3~} Processo n9 013305-86-7- Prestação de
Contas do Senado Federal, relativa ao terceiro
trimestre de 1986. O parecer fãvoráVel do relator,
após amplamente discutido, é aprovado à unanimidade.
Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao SenhOr Senador
Enéas Faria, Primeiro-Secretário, que relata as se~
guintes matérias:
_ __
I') Processo n' PD-0213-86'1 ~· PRODASEN. OSenhor Senador Enéas Fariã. faz um relato
de problemas com o computador de votação do
Senado Federal, explicando que, atualmente, o
PRODASEN encontra muitas dificuldades na reposição de peças daquele sistema. A AEG TELEFUNKEN, responsável pelo fornecimento dessas
peças, não vem prestando a manutenção necessária, pois a própria fabricante do equipamento
não tem peças de reposição. Não obstante, foram
feitas algumas adaptações, para que os Senadores eleitos por Brasília possam votar. Entretanto, devido às limitações do equipamento, o
Presidente e um Secretário da Mesa, quando em
Plenário, deverão votar sempre na Mesa da Presidência, a fim de que os Senadores por Brasília
possam fazê-lo do Plenário, que comporta apenas
setenta cadeiras. Estudos já foram concluídos para a substitt.dção do equipamento, encontrandose, a Administração, em condições de proceder
à licitação. O tempo previsto para a implantação
do novo sistema é de,aproximadamente, sessenta
dias. O Senhor Primelro-5ecretárlo conclui seu
parecer sugerindo que a implantação do novo
sistema, com a substituição do equipamento, seja
levado a efeito pela próxima Comissão Diretora.
O parecer é aprovado à unanimidade.
2') Processo n' PD-392-86-3 - PRODASEN.
Tratando de complerrtentação do Auxílio-Doença
ao servidor daquele órgão afastado do trabalho
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para tratamento de sa_úde. O parecer do_ relator
é aiiiPiãmeilte discutido e aprovado à unanimidade, sendo o Ato assinado pelos, presentes.
39)" Proc_essos n9s 006.635-86-5 e
003288-86-2 - Alteração âa estrutura da categoria funcional de Dati16grafo, em decorrência
da lei. A matéria é amplamente discutida, sendo
aprovado o parecer à un<!"!midade e assinado
o· Ato respectivo.
Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário leva ao conhecimento dos Senhores
Membros da Comissao Diretora as seguintes matérias:
•
19) Estudos realizados pela Administração,
propondo a criação de Ajuda de Custo para o
transporte escolar para os dependentes legais dos
Senhores Senadores, em substituição ao procedi·
menta hoje adotado, que é o de utilização de
ônibus escolar para levar e trazer aqueles dependentes.
2?) Mudança de critérios para despesas com
pastagem de correspondência e transmissão de
- telegramas, para os Senhores Senadores e para
a Administraçao da Casa. dividindo-os em grupos.
39) Mudança de critérios para despesas com
telefones, para Senadores e para a Administração,
dividindo-os em grupos.
As matérias foram analisadas, decidindo, a Comissão_. entregar os- eStudos, com as respectivas
Minutas dos At.os, à próxima Comissão Diretora
para a decisão das matérias.
Pross_eguindo, o Senhgr Primei_ro-Secretárlo
apresenta Minuta de Ato da Comissão regulamentando a distribuição gratuita das obras editadas
pela Subsecretaria de Edições Técnicas. Após
análise da matérla, é ela aprovada à unanimidade,
assinando-se o respectivo Ato.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Guilhenne Palmeira,
Primeiro \!ice-Presidente, que apresenta parecer
sobre as seguintes matérias: ·
1"') Processo_ n9 013093-86-0--:- Prestaçao de
Contas referentes -ao terceiro trimestre de 1986,
do Fundo Especial do Senado Federal. A matéria
é amplamente discutida e aprovada à unanimi_dade;
·- 2~) Prestação de Contas do primeiro trimestre
de 1986, do PRODASEN. Discutida, a matéria
é aprovada à unanimidade;
39) Prestação de Contas do segundo trimestre
de I 986, do PRúDASEN. Discutida, a matéria
é aprovada à unanimidade;
4~') Prestação de Contas _do terceiro trimestre
de !986, do PRODASEN. Discutida, a matéria
é aprovada à unanimidade; e
5•) Processo n• 000895-86-4 ~Relativa à propOsta do Orçamento Interno do FUNDASEN, para
o exercido financeiro de 1987. Amplamente dis~
cutida, a matéria é aprovada à unanimidade.
Dando prosseguimento aos trabalhos o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor PrimeiroSecretário, que fez a leitura de Relatório encaminhado à Comfssâo, relativamente ao Inquérito Ad.~
ministrativo aberto por sua detenninação, nos ter~
mos do arl 482, do Regulamento Administrativo,
através da Portaria n"' 075, de 1986 (Processo
n"' 006021-86-7}, a seguir transcrito:
"Senhores Senadores
Tendo em vista Relatório apresentado pelo Sr. Diretor-Ger_'al do Processo nQ
004396]86-3, -determinei a instauração de
processo administrativo, com a finalidade
de apurar as imputações feitas aos fundonários Luiz Antônio Soares Larimja e VU'gf~
nia Maria de Faria Laranja, de que teriam
sido desidiosos no cumprimento da mis-

Terça-feira 10 101
são de estudos, para a qual foram designados, na SUNY, em Albany, Nova Iorque
e do "cometimento de falsidade ideológica
perante a mesma Universidade, enquanto
intentavam levar _a termo a referida missão".
O proCesso administrativo teve seu
curso_ normal,_ tenso sido ouvidos 6 (seis)
serVidores _do Senado, todos eles com experiê_nda na realizaç~o çla mesma missão
para a qual foram designados os acusados
(fls. 90/91;93/94;96198; !001103; !241125
e 2791281).
A Coritissão, durante a_ instrução
procesSual,+ consultou o Reitor da SUNY,
em Albany, Nova Iorque, bem corno o Professor ABOO BMKUNI, Coordenador do
Convênio SUNY-NSENADO, recebendo
como resposta a ratificação da imputação,
isto é, da prática pelos acusados, de falsidade ideológica (fls.II41122 e 1271139):

forain ouvidos, igualmeÓte, os
acusados, Luiz Antonio Soares Laranja e
Virgínia Maria de Faria Laranja (f_ls.
163/192 e 2561263).
-·
A Comissão, após sanear o processo,
concluiu:

"COffi e'FEilto, s~àundo confirmam os próprios acusadOs, nos_ depoimentos de fls ....
163/192 e 256/263, os i::ãrtões que ambos
utilizaram para a obtenção de registro nas
dísciplinas PAD 501 e PAD .?02. no período
de outono de 1984, lhes foram_ entregues
em branco, com a assjnatura do Prof. Baaklini, seu Orientador, por- um dos Assistentes
deste, na presença do Sr. Reinaldo Pinto, funcionário do Senado, lá também em missão
de _estudos, a quem igualmente foi entregue,
na ocasião, cartão em idênticas condições.
Ocorre, porém, que, conforme dedara, peremptoriamente, õ funcionário Reinaldo Pinto (fls. 100/103"), essa entrega de cartões
ocorreu 6TSe1SJ méses antes da matricula
para o período do outono de 1984.
Forçoso é concluir, assim, que os acusados realmente falsificaram, sob o ponto de
vista ideológico, os mencionados cartões, na
medida em que, havendo-os recebido para
o registro de discipllnas de período dª_prima-- Vera de 1984.-preendieram-nos, 6 (seiS) meses depois, e os utHizaram- para registrar-se
no periodo subseqüente - autOria de I 984,
períodO, é bom ter presente, no qual não
estavam autorizados, pelo professor ·aaaklini
ou mesmo qualquer de seus Assistentes, a
utilizá-los, com o que infringiram o ftem XIIT
do art. 69 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal.
Demais disso, os acusados foram designados, em 1983, para, em-ffiísSao- de estudo,
freqüentar o curso de Mestrado em Administração Pública, no Compa'rative Studies Center, em Albany, Nova Iorque, USA
O Regulamento Administrativo desta Casa
considera como efetivo _exercício, entre outros, o afastamerito do seiVidor em missão
de estudo no Pais ou no exterior (art. 288,
item IX).
Os, passaportes utilizados pelos servidores
eram de serviço, O que caracteriza que lá
estavam ambos em missão especifica, representando o Senado Federal.
Oc:orre qae, conforiTie Consta os autos, os
acusados estiveram em Albany por um período exageradamente longo apenas estudando
inglês, sem lograr, ainda assim, s_equer serem
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legalmente admitidos naquela Universidade,

em efetivo exercício, utilizando, inclusive,
passapsortes- de serviço. Nesta condição e
e necP.ssária proficiência em [riglês.
decorrido ma_is de um ano da partida de amSomente erri 5-_9-54, .é que tentaram inibos, é -que tentaram iniciar, verdac~h~ir&mente,
<:iar, de fato, a missão para a qual foram
a missão para a qual foram designados e,
designados - freqüentar o curso de Mesneste momento, para alcançar este objetivo,
trado o que assírn mesmo só conseguiram - ~- -Valeram-se de documento ideologicamente
após utilizarem a falsidade ideológica_ demin_ falso, para ingressarem na Universidade, condada pelo seu orientador.
forme constatação feita pela Comissão de
Acresce notar, além disso, que, mesmo
lnquêrito.
após se valerem da mencionada fraude, con- _
O falso ideológico, na espécie, decorre da
tinuaram os ac_usados a deixar patente, com
utilização dos cartões que lhes foram entreseu baixo desempenho acadêmico, não esta·:- gues em branco, com a assinatura do Profesrem à altura da missão _que lhes_ foi c:onfiada,
sor Baaklini, por um seu Assistente, na primahaja vista que. e~mtamente para ev1Tarem uma
- Verei de 1984 e pOr eles preenchidos e utiUzareprovação- e_ serem forçados, com isso a
dos para registrarem-se no período s_ubseretomar ao Pa"ís, trancaram a matrícula nas
qüente (outono de 1_984), para o qual não
disciplinas em que cOnseguiram fr<:~udulen
estavam autorizados.
tamente se matricular.
O art. 469,1tem Xlll do Regulamento AdmiOra, se acis acUsados, devido às circt.msnistrativo do Senado prevê a pena de demistândas por ambós alegadas (perseguiçõeS,
são quando () fu!!~ionário fizer uso de docuetc:.), se tomara patente a impossibilidade de
mento que saiba falsificado.
cumprir a missão que lhe_s fota atribulda, im·
No caso presente, os fi.mGionários acusaperiosa seria a comunlc.,ção oficial desse fados valeram-se dos cartões para alcançar o
to à alta administração da Casa, no intuito
ingresso na Universidade e, assim, ampliar
da obtenção de autorização para retornar
o tempo de permanência no exterior, suposimediatament~ ao País."
tamente- se· desincumbindo da missão para
O despacho culminou pela assertiva de que:
a qual haviam sido designados e, como tal,
" ... forçoso é convir que os acusados foram
percebendo mensalmente dos cofre_s públidesidJo.sos no cumprimento de seus deveres
Cos cerca deUS$ 5.000.00 (cinco mil clóla~
funcionais, o que, ao ver desta Comissão,
res).
configura faJta grave, infração discipfínar preO procedimento dos funcionários em cau~
vista no art 467 do Regulamento Adminissa foi objeto de farto noticiário n~ lmpreflS?I,
trativo do Sene:do Federal.
que deu mar_gem, inclusive, à abertura de
Em conclusão, citem-se os servidores Luiz
inqliénlo que se processa perante o DepartaAntonio Soares Laranja e Virgínia Ma_ria de
mento de Polícia Federa].
Faria Laranja para, no prazo de 20 (vinte)
exatamente por lhes faltar, o que é curioso,

dias, na forma do art 483, § 1"'• do Regulamento Administrativo desta Casa, apresentarem as suas razões de defesa quanto aos
ilícitos administrativos acima apontados."
Os acusados, por seu advogado devidamente constituído, ofereceram defesa (fls.
309/329), entregue· no prazo em prorrogação, por eles requerido, tendo como pretexto
a realização de diligêndas nos Estados Unidos, o que me levou a designar novos servidores para concluir o Processo Administrativo, já que nos termos da legislação vigente,
hão mais se poderia prorrogar o prazo para
a conclusão dos trabalhos, com a participação dos membros designados inicialmen-

te.
O Relatório final da Comissão, minuciosamente elaborado, apredou, ponto por ponto, as peças que instruem o processo, cotejando-as com a defesa dos acusados, concluindo finalmente:
"Diante dos fatos narrados por esta Comissão, à vista das peças constantes dos autos
e considerando que a Dustre Defesa não trouxe à matéria qualquer fato novo que justifique
uma revisão das conclusões constantes do
Despacho de fls. 290 a 295, conduúnos que
os servidores cometeram as faltas de que
tratam os artigos 467 e 469, inciso xm. do
Regulamento Administrativo do Senado Federal."
Senhores Senadores,
O comportameirto dos- servidores acusados, de acordo com o trabalho da Comissão.
consiste em infringência dos seus deveres,
capitulado nos arts. 467 e 469-XIII, do Regulamento Admirtistrativo do Senado Federal
.
(Resolução n"' 58172).
Os funcionários acusadOs achavam-se no
exterior em missão de estudo e, portanto-,
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Õia;:.te de tudo que foi apurado parece--me

dare que os servidores Luiz Antonio Soares
Laranja e Vlfgínia Maria de Faria laranja, por
haverem cometido falta grave e pela utilização de doc.:umento sabidamente falso para
~uferir v~em pessoal, segundo apW"ação
feita pela Comissão de lnquérito - cometeram infração disciplinar prevista nos arts.
467 e 469, item XIU do Regu1amento Administrativo, (Resolução n"' 58/82). Nestas condições, em atenção ao disposto no art. 486
do mesmo Regulamento, encaminho o Processo à deliberação da Comissão Diretora.
Sala de Reuniões, 22 de dezembro de
1986. - Enéas Faria, Primeiro-Secretário"
O Senhor-Presidente colocou a matéria em discusSão e, achéindo-se os Membros ~ Comissão
em condições de votação, deliberaram, por male:ria de votos, aplicar aos indiciados luiz Antônio
Soares Laranja e Vlfgínia Maria de Faria Laranja,
a pena de demissão prevista no art. 463-V do
Regulamento Administrativo do Senado Federal,
por haverem os funcionários em causa, segundo
conclusão da Comissão de Inquérito, cometido
a infração disdplinar prevista no art 469, Item
Xllf do mesmo cfipfoma legal. O Senhor SegundoVice--Presidente votou no sentido de ser aplicada
aos funcionárioS ir1diciadoS, a pena de suspensão
pOr 90 dias prevista no art. 467 do Regulamento
citado, sem prejuízo do ressarcimento aos cofres
públicos das importâncias percebidas por eles indevidamente. A Comissão decidiu delegar ao Senhor Presidente competência para assinar o Ato
4e demissão dos fundonári~ punidos.
Nada mais havendo a tratar, às treze horas e
trinta minutos o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, pelo (rue eu, Loi.iiiVal Zagon·ef dOs Santos, Diretor~Gerat SecretáriO da Comissão Diretofa; lavrei à presente Ata qUe, depois

e

de assinada pelo Senhor Presidente, vai á publicação.
Sala da Comissão Diretora, 7 d_e janeiro de
1987.- José: FrageiU, Presidente Guilherme

Palmeira -Passos Pôrto -

En~

Fada.

Ata da 2', Reunião Ordfnárfa

Realizada em 28 de janeiro de 1987
.Aos vinte e oito dias do m_ês _d.e janeiro de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezesseis horas,
reuniu~se a COmissãO Diretora do Senado Fed~
ra], sob a PreSidência do Senhor Senador José
Fragelli, Presidente. e com a presenÇa dos Senhores Senadores Guilherme Palmeira, Primeiro- Vice-Presidente; Passos Pôrt.o, Segundo-Vice-Presidente; Enéas Faria, PrimeirO-Secretário; Marcondes Gadelha, Terceiro-Secretário e EunJce Mi~
chiles, Quarto-Secretário.
Deixa de comparecer, por motivos justificados
o Senhor Senador João Lobo, Segundo-SecretáriO.
--Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente
faz saber aos Senhores Senadores presentes que
autorizou a Subsecretária de Administração Financeira, através de despacho exarado nos Processo n<?s 013449 86 9 e 013539 86 8, a utilizar
recursos do FUNSEN para respaldar a emissão
de empepho ordinário e respectivo pagamento
em nome da empresa Erlcsson do Brasil Comércio e Indústria S.J\, no mont~nte de CZ$
356.774,62 (trezentoS e i:inqüent.a e seis mil, setecentos e setenta e quatro cruzados e sessenta
e dois centavos), pela condusão do fornecimento
e instalação dos equipamentos para ampliação
do PABX. modelo AKD 191. Complementa a explanação infonna_t)cl_O que o valor em questão havia sido empenhado em 1985~ ínscrito em Restos
a Pagar em 1986 e transferido ao FONSEN em
dezembro último; conforme estabelece o item IV,
do artigo 3 9 da Lei n9 7A32185~ que criou aquele
Fundo. Com base nos_ e_sclaredmentos apresentados, a Comissão Diretora aprova a decisão da
Presidência,
Dando seqüência aos trabalhos, o S~r Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário, que relata as seguintes matérias:
_a) Prestação de Contas do Senado Federal relativa ao quarto trimestre de 1986. O Parecer do
Relator, favorável à aprovação das contas, é aprovado pela unanimidade dos Membros presente.
b) Minuta de Ato da COmissão Diretora, revogando os Atos n9s 11, de 1981, e 3 de 1982,
os_ quais concedem aos Presidentes e Secretários
de ?ariüdo Político o direito a um Gabinete nas
dependências do Senado F~eral. O parecer do
Relator é aprovado pelos presentes que assinam
o Ato respectivo, que vai á publica~o.
c} Minuta de Aro da Comissão Diretora regulamentando a Resolução n9 12, de 1985, e de sua
alteração efetuada pela Resolução -n9 344, de
1986, Que_ tratam, ambas, do Pecúlio do servidor
do Senado Federal. Aprovado o Parecer do Rela~
f:2r pelos presentes é, em seguida, assinado o
Am respectivo, que vai à publicação.
d) Miriuta de Ato da Comissã"o Difetora cliscipJinado o afastamento do servidor para realizar Missão <;te Estudos no País e no exterior. É aprovado
o Parecer do Relator pelos presentes que assiriam
o -Ato respectivo, indo à publiciÇão.
- e)_Minuta de Ato da Comissão Diretora regulamen_t.arillo a ResOlução n~ SZ, de 1986, que concede aos ex-Senadores o direito de Utilização dos
serviços técnlco-assistendais do Senado Federal.
ó_ Parecer do Relator é_ favorável à proposta e,
aprOVado petas preSentes~' é por todos assinado
o Ato respectivo, que vai à publicação,
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Nada mais havendo a tratar, às quinze horas,
o Senhor Presidente declarou encerrados os tra~

Pares minuta de Ato da Comissão Diretora que
atribui aos Membros da Mesa a supervisão de
órgãos integrantes da estrutura administrativa do
Senado Federal. O Senhor Presidente designaRelator da matéria o Senhor Jutahy Magalhães.
- Ainda com a palavra, o Senhor Senador Odacyr
Soares Solicita, ~ órgão competente da Casa,
relação nominal dos servidores admitidos nos últimos 4 (quatro) anos no Senado Federal, ou seja,
no período de 1O de fevereiro de I 98.3 até esta
data, para prestar serviços nas obras da Casa.
O pedido de informação é acolhido pelos presen~
tes detenniry_ando o Se~ ar Pre$fdente que o Dire~
ter-Geral adote as providências necessárias paca
que o Senhor Senador receba as informações
solicitadas.
Em_ seguida, a Comissão Diretora passa a apredar os assuntos a ela trazidos pelo Secretário
da Comissão e que sáQ os seguintes:
1 -Despesas realizadas pelo Senado Feâeral
que poderão ser levadas à conta do FUNSEN
-_Fundo Especial do Senado Federal, -ap6s autorização da Comissão Diretora. O Senhor Presi~
_fiente designa para relatar o Processo n<1
011857-86~2- e os convites n9S lO e 11/87 o Senhor Senador Odacyr Soares e para a Tomada
de Preços n, 067/86, o Senhor Senador João Castelo.
'
-2= Prestação de Contas do FUNSEN - Fundo Especial do Senado federal - relativa ao 4'1
(quarto) trimestre de 1986 (Processo n~
000718.87-4). O Senhor Presidente desi9I1a Relator" do Processo o Senhor Senador João Castelo.
3 - Prestação de Contas do Leilão Público de
bens do Senado Federal, realizado nos dias 23
e 24 de janeiro de 1987. O Senhor Presidente
designa o SenhOr Senador Dirceu Carneiro para
relatar a referida prestação de contas.
4 - Doação da mesa e da cadeira utilizada pelo
ex~Senador Jos_é Samey ao Museu que leva o
seu nome_ e _que será construído em São Luís,
no Estado do Maranhão. O Senhor Presidente
nomeia o Senhor Senador José Ignácio Relator
do pedido de doação.
5- Minuta de Ato da Comissão Diretora disci~
plinandoo uso c:!os apartamentos funcionais pelos
Senadores e de tenno de ocupação a ser por
eles assinados. Após debate da questão decide
a Comissão acollier a sugestão sendo assinado
pelos presentes o Ato respectivo, que vai à publicação.
6- Memorial de ex-servidores ocupantes dos
empregos de Assessor Técnico e de SecretáriO
Parlamentar. O SenhOr Presidente designa para
relatar o assunto o Senhor Senador Jutahy Maga~
lhães.
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas
e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou
encerrados os trabalhos, pelo que eu José Passos
Porto, Diretor..Qeral e Secretário da Comissão Direfora, lavrei a presente Ata, que, depois de assinada pelo Senft9! Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretoras, 1O de fevereiro
de 1987. - sen:ador Hwnberto Lucena, Presidente.

balhos, pelo que eu, Lourival Zagonel dos Santos,
Diretor-GeraJ e Secretário da Comissão Diretora,
lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Sa1a da Comissão Diretiora, 28 de janefro de
1987.- José FrageUI, Presidente.

Ata da 3• Reunião Ordinária
Reallzada 10 de fevereiro de 1987
Aos dez dias do mês de fevereiro de mil, nove-

centos e oitenta e sete, às dezesseis horas, reuniu-se a Cofnissão Diretora do Senado Federal,
sob a Presidência do Senhor Senador Humberto

Lucena, Presidente, e com a preSença dos Senhores Senadores José lgnácio, Primeiro-Vice-Presidente; Lourival Baptista, Segundo-Vice-Presidente;Jutahy Magalhães, Primeiro-$ecretárfo; Odacyr
Soares, Segundo-Secretário; Dirceu Carneiro,
Terceiro-Secretário; e João Cãstelo, Quarto-Secretário.
Dando infdo aos trabalhos, o Senhor Presidente

concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário,
que traz ao conhecimento dos presentes os seguintes assuntos:
1 -Minuta de Projeto de Resolução que altera
o art. 39 do Regulamento Adminísb::ªtivo do Senado Federal, cujo objetivo é o de estabelecer que
o ingresso de servidores nos quadros do Senado
Federal só se dará por meio de coricurSo públiCo.
O senhor Presidente designa para relatar a matéria
o Senhor Primeiro-Secretário; - - 2 - Normas regulamentadoras do Pecúlio do
Seividor do Senado Federal Propõe O expoSitor
que a adesão ao pecúlio se dê mediante plebiscito
entre os servidores. Após amplo debate do assunto, decidiram os Senhores Membros, dada a inviabilidade da utilização do plebiscito, determinar
wna consulta direta a cada servidor, dentro do
prazo estabelecido na regulamentação;
3 - Revogação do Ato 11" 08 de 1987, da Comissão Diretora, que retira dos Presidentes e Secretários de Partido Politico o cfireito de utilização
de gabinete no Senado Federal. Após amplo de-bate da questão, resolvem os Senhores Membros
revogar o referido Ato, retomando-se à situação
__
vigente até a data de sua expedição.
4- Servidores colocados à disposição _dos ga~
binetes dos Senhores Senadores. Discutida a
questão, concluem os Senhores Senadores no
sentido de ser limitado a 4 (quatro) o número
de servidores que poderão ser colocados à disposição de cada gabinete de Senador.
5-Construção do Anexo ill do Senado Fede·
rai. O Senhor Primeiro-Secretário- cõmuitiCa aos
seus Pares que a Comiss!o Diretora anterior dei~
xou prontos todos os Projetos arquitetônicos e
técnicos de engenharia, estando a obra em condições de ser iniciada e que, segundo informações
dos órgãos especializados da casa, exfste, para
tanto, verba consignada no orçamento. Após ampla discussão do assunto, decidiram os Senhores
Membros formular consulta a todos os Senadores
sobre a conveniência ou não de ser consbufdo
oAnexom.
6- Data e hora de realização das reuniões ordinárias da Comissão Diretora. Acolhendo a proposta da Preimeira.Sec:retaria, decidiram os Mem~
bras estabelecer que as reuniões ordinárias serão
realizadas nas 1's e 3's quartas-feiras do mês,
às 10 (dez) horas.
· ·
Dando continuidade à reunião, O Senhor Presi~
dente concede a palavra ao Senhor SegundoSecretário que submete à apreciação dos seus

Ata da 4~ reunião ordinária,
realizada em 18 de fevereiro de 1987
Aos dezoito di.:ts do mês de fevereiro _de um
mil noveceritos e oitenta e sete, às dez -horas,
reuniu~se a Comrssão Diretora do Senado Fede~
ral, presidida pelo Senhor Senador Humberto Lu_cena, Presidente, e com a presença dos Senhores
Senadores José lgnácio, Primeiro-Vice-Presiden~
te; "Lourival Baptista, Segundo-Vice-Presidente;
Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário; Odacyr
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Soares, Segundo-Secretário; e Dirceu Carneiro,
Tercefro.Secrelário.
Deixa de comparecer à reunião, por motivo justificado, o Senhor Senador João Castelo, QuartoSecretário.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Sénhor Primeiro-Secretário,
que aborda os seguintes temas:
19) Projeto de ResoJução que acrescenta -dispositivos ao art 3~ do Regulamento Administrativo
da Casa, com o Objetivo de.. estabelecer a obrigatoriedade de concurso público par;fpreenchimento
de empregos sob o regime da Consolidação das
Leis do Trabalho. Designado Relator na Reunião
passada, o Senhor Primeiro-Secretário emite parecer favorável. Ap6s amplo debate decidem os
Senhores Membros acompanhar a posição do
Relçrt:or e asslnar o Projeto de Resolução, que vai
à Secretaria-Geral da Mesa.
~) Funcionamento do -Senado Federal durante o periodo de carnaval. Após análise da proposta e de debate do assunto, estabelece a Comfs..
são que não haverá expediente nos dias 2 e 3
e no dia 4 até às _1_2:00 (doze) horas.
3?) -critéiios para avaliàção de Assessores
Técnicos de que _trata a Resolução n9 130, de
-I980. Após amplo debate do assunto e à vista
_do curto espaço de ~empo para apredar as maté-rias constantes da pauta, decidem os Senhores
Membros transferir a análise da questão para ou_tra oportunidade.
Em seguida, o Senhor Primeiro-Vice-Presidente
solicita a palavra, que lhe é concedida, para voltar
a ventilar o assunto concernente à acomodação
física dos Assessores do Senado Federal, esclarecendo que o local atual é insuficiente para os
abrigar. Como solução provisória, trouxe Sua Excelência, para estudo, planta onde se projeta o
aproveitamento do Salão Filinto Müller onde poderiam ser localizados 23 gabinetes, quantidade
essa sufidente para solução do impasse, até que
se decida a respeito da construção do edifício
do Anexo ill. Toda a documentação foi recolhida
pelo Senhor Primeiro-Secretário que, posteriormente, trará para estudo da Comissão o seu Parecer conclusivo.
Dando continuidade aos trabalhos, a Comissão
Diretora passa a examinar os assuntos a ela trazidos pelo Diretor~Geral do Senado, na qualidade
de seu Secretádo.
1) Situação do Convênio entre a SUCAD do
DASP e_o Senado Federal. Ap6s exposição do
assunto decide a Comissão designar G SenhorPrimeiro-Secretário e o Ditetor-Geral pãra, junto
ao Ministro da Administração, tratar dos aparta~
mentqs funcionais destinados aos servidores __ da

Casa
2) Situação dos representantes do Distrito Federal no Senado Federa1, no tocante às passagens
aéreas. Discutida a questão concluem os Senhores Membros no sentido de ser concedido a esses
parlamentares o mesmo estabelecido para os demais, ou seja, 2 (duas) passagens aéreas de ida
e volta ao Rio dé Janeiro.
3) Requerimento n 41 383, de 1986, de a."utorlà
do Senador Enéas Faria, solicitando providências
no sentido de que uma comissão de Senadores,
representando todos os partidos com assento
nesta Casa, efetue uma ampla e minuciosa visita
às instalações do campo ou base mllitar, situada
na Serra do Cachimbo, no Pará. O Senhor Presidente _designa para relatar o assunto o Senhor
Senador Lourival B_aptista.
4) Projeto de Resolução n~ 29, de 1984, apre~
sentado pela Corrussão Diretora. que reestrutura
o Grupt>-Atividades de Apoio Legislativo, extingue
os Grupos de SeéViços Auxiliares, Serviços de
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Transporte Oficia] e Portaria, Artesanato e Outras

a opor à inclusão das novas entidades no Convênio, tendo em vista que está previsto no próprio
ado. Infonna, ainda, que no seu entender é dispensável o encaminhamento de tais assuntos ao ColiseJho de Supervisão por se tratar de implementação do C'!nvênio anter_iorrnente autoctza.Oo pelo
Conselho. Após discussão e os esclaredmentos
ne.cessários, os Senhores Conselheiros aprovam
o parecer por unanimidade. A seguir, o Conselheiro Caio Torres solicíW. a palavra ao Senhor
Presidente para sugerir que os itens 4 a 12 sejam
discutidos em conjunto, wna vez que tratam de
assunto referente a Convênios. O Senhor Presidente conCOrda com a sugestão e, desta forrna,
passa-se à discussão dos seguintes processos:
PD-0913/85-5 - Convênio entre o PRODASEN
e a Fundação Universidade de Brasilia;
. PD-0700/86-2 - Convênio entre o PRODASEN
e a EMBRATER (Ministério da Agricultura);
PD.QI00/86-2- Convênio entre o PRODASEN
e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios; PD-0314/86-2 - Convênio entre o
PRODASEN e o Departamento de Aviação Civil
- DAC (Ministério da Aeronáutica);
PD-0428/86-8 - Convênio entre o PRODASEt!
e-.a C!mara Municipal de Ribeirão Preto;
PD.Q7ll/86-1 - Convênio entre o PRODASEN
e Cõnsultoria Geral da República; PD~0560/85..S
- Convênio entre o PRODASEN e a Assembléia
Legislativa de Alagoas; PD-0369186-1 - COnvênio entre o PRODASEN E A Empresa Brasileira
de Planejamento de Transporte - GEJPOT e
PD-0364185-1 - Convênio entre o PRODASEN
e a Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas. O Senhor Presidente concede a palavra ao
Conselheiro Calo Torres que lê o seu parecer,
enfocando os itens em discussão, manifestandose favorável à aprovação dos mesmos, ou seja,
a assinatura dos convênios respectivos. Após esclarecimentos prestados pelo Relator e pela Dire_..
ter-Executivo, os Senhores Conselheiros aprovam
a parecer do Relator por unanimidade. O Senhor
Presidente passa, em seguida, ao dédmo terceiro
item da pauta, Processo PD-0149n8-9, refefente
ao Convênio entre o PRODASEN, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e a PRODEMGE, solicitando a inclusão da Procuradoria Geral da Justiça e da CEMIG pai<i acess3r os Bancos de Dados
do SICON. Novamente a palavra é concedida ao
Conselheiro Caio Torres, Relator da matéria, que
conclui de forma semelhante ao relato do terceiro
item da pauta, ou seja, manifesta-se favorável pela
inclusão dos órgãos mencionados no Convênio
já existente, uma vez que esta inclusão é prevista
no referido documento. Da mesm~ maneira sugere que não há necessidade de encaminhamento
de assunto semelhante ao ConseJho, pois se trata
de cumprimento de cláusula já prevista em convênio anterionnente _aprovado por este Colendo Colegiada. Os Senhores Conselheiros aprovam por
unanimidade o Parecer do Relator. Prosseguindo,
é colocado em apreciação o décimo quarto item,
PD~0582/85-9, referente ao Convênio entre o
PRODASEN e o Programa Nacional de DeSburocratização da Presidência da República. O -processo enca~nhado ao Conselho COil) Parecer
do Senhor Diretor-ExeCutivo do J::RODASEN opinandp, em vista da solicitação do referido órgão,
que não seja cobrada a taxa de compartilhamento
prevista no ConvêriiC>;Já que o terminal ficou desligado durante o perfodo para o qual é solicitada
a isenção do pagamento. devendo, contudo, ser
o ôrgêio ressarcido das despesas que efetuou com
o canal de transmissão de dados- TRANSDATA
e locação de equipamentos. A palavra é concedida ao Conselheiro Yamil e Sousa Outra, para
relatar a matéria e que se manifesta favora_vel-

Atividades de Nível Médio, e de Adjunto Legislativo
do Quadro Permanente do SenadQ federal, insti~

tui o Incentivo ao Mérito Funcional e dá outras
providêndd!i. É cleslgnado Relator o Senhor Sena-

dor José lgnácio.
5) Projeto de Resolução n 9 3, de 1984, apresentado pelo Senador Marco Maciel, que denomína Comissão do Interior (CIJ, a Comissão de
Assuntos Regionais (CAR), e redefine-lhe as atribuições. O Senhor Presidente_ des_igna o Senhor
Senador Dirceu Carneiro para relatar o Projeto.
6) Projeto de Resolução no 5, de 1985, apre-

sentado pelo Senador Jorge Kalume, que cria
a Coordenação de Recursos Humanos e Patrimônio Cuhural do Senado Federal. diretamente

subordinada ao Diretor-Geral e dispõe sobre a
sua estrutura e atribuições. O Senhor Senador
Odacyr Soares é designado Relator pelo Senhor
Presidente.
7) Projeto de Resolução s/n", apresentado pe~
la Senadora Eunice Mfchlles, que ahera o parágrafo único _do arl 184 e o item lll do Quadro
de Pessoal, Parte Pennanente, do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, e dá outras
providêndas, visando a criação de creche no Senado Federal. É designado para relatar o Projeto
de Resolução o Senhor Senador João Castelo.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e
trinta minutos, o Senhor Presidente declarou en·
cerrado os trabalhos, pelo que eu, José Passos
Põrto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a p~esente Ata que, depois de assi·
nada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 18 de fevereiro de
1987. -Senador Hwnberto LuceJU4 Presidente.
COl'ISEIJIO DE SOPERVISAO
DO PRODASEI'I

Ala da 69', Reunião
Aos onze dias do mês de novembro de mil
novecentos e oitenta e seis, às 17:30 horas, na
sa.Ja de reuniões da Diretoria Geral do Senado
Federal, reúne-se o Conselho de Supervisão do
PRODASEN, sob a Presidência do Dr. Lourival
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral e Vice-Presidente deste Conselho. Presentes as Conselheiros
Dr. Jaime Luiz Colares, Dr. Yamil e Soura Outra,
Dr. Caio Torres e Dr. Rui Oscar Dias Janiques,
Diretor-Executivo do PRODASEN. Iniciando a
reunião, o Senhor Presidente solicita a leitura da
Ata de Reunião anterior, a qual é aprovada por
unanimidade. Em seguTda, é colocado em apreciação o segundo item da pauta, Processo
PD-0544/85-0, o referente à Política de atendimento à solicitação de convênios com órgãos
públicos. A palavra é concedida ao Conselheiro
Yamil e Sousa Outra que lê o seu parecer, solici·
tando algumas alterações na proposta feita pelo
PRODASEN. Os Senhores Conselheiros, após
discutirem longamente a matéria, aprovam o parecer do relator e as medidas por ele sugeridas,
solicitando ao PRODASEN adequar o Ato às sugestões apresentadas. O terceiro Item, Processo
PD-0717/84-3, refere-se ao COnVênio entre o
PRODASEN, a Assembléia Legislativa de Pernambuco e o CETEPE. Trata-se da inclusão de vários
órgãos para acesso aos bancos de dados do Sistema de lnforrnações Legislativa do Congresso Nacional- SICON, utilizando-se do Convênio existente entre as três citadas entidades. A palavra
é concedida ao relator da matéria, Dr. Caio Torres,
que lê o seu parecer, concluindo que nada tem

a
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mente à proposta do Oiretor-Executivo. Após es- clarecimentos, os Senhores Conselheiros aprovam por unanimidade o parecer do Relator. A
seguir, passa-se ao décimo quinto item da pauta
Prcx::esso PD-021.3/86-1, que trãfu do Computador de Votação do Senado Federal. O Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor DiretorExecutivo para i'naíõres_esclareclmentos sobre a
i1'\atéria. Este reswne para o Conselho a situação
atual d?2quele equipamento, informando que se
trata de equipamento tecnologicamente obsoleto,
para o qual o próprio fabricante" se- recusa, hoje,
de propiciar manutenção, já que muitas de suas
Peças-são pratiCamente impossíVeis de serem obtidas:_Sal-ienta, em vista da dificuldade de obtenção de peç:as de reposição, que aquele computador pode, a qualquer momento, tomar-se inoperante, sendo quase impossível estabelecer-se o
tempo necessário para sua recuperação. Outrossim, salienta que, ainda assim, adaPtaÇ_ões foram
(eitas_ no equipamento, a fim de pennitir que o
ril~smo possa funciOnar com_ os três novos Senadorés que_ serão eleitos pelo Distrito Federal em
I 5 de novembro próximo. lnforma, contudo, que
o ful}cionamento do sistema de votaç~o apresentar_á_limitaçõ_es no seu funcionamento_ uma
vez que dois dos Senhores Senadores, provavelmente o Sehhór Presidente e outro Membro da
Mesa, deverão sempre e obrigatoriamente votar,
quando em plenário, na Mesa da Presidência, wna
vez que existem no plenário, excluída a Mesa da
Pre.sidência, setenta lugares, ínsuficientemente,
portanto, para se designar para cada um dos 72
Senadores um local para sentar. Ressalta, ainda,
a opinião do Senhor Secretário-Geral da Mesa,
no sentido de que esta limitação não deverá trazer
qualquer transtorno ao funcionamento das Ses-~es do Senado F~deral no próximo ano. O Dire-tor~Executivo lembra, ainda, que se-tratando de
equipamento especialmente projetado para a finalidade de votação será necessário um prazo
de aprOximadamente doze meses para que seja
contratado e instalado o novo equipamento. Infor~
ma· ainda_ que os pré-estudos para_ aquisição do
novo equipamento estão prontos e o Edital de
Concorrência em condições de ser elaborado~ O
Senhor Presidente concede a pa1avra ao Conselheiro. ,Jaime Luiz Colares qUe lê o seu parecer,
concluindo por sugerir que, dada a relev_ênda do
ãSSunto, seja ele_ encaminhado ao conhecimento
do Pr~idente do Senado Federal, através do Senhor Primeiro-Secretário~" para- que o Senhor Presidente, considerando ainda o custo do investimento, poSSa" decidir sobre a conveniênda ou
não da subst;ituição_do atual computador de votação. Ao mesmo tempo sugere, dependendO da
decisão do Senhor Presidente, que- o Senhores
Senadores s~am informados das dificuldades
ine~ntes à continuidade de funcionamento do
equipari1ento, hoje já totalmente obsoleto. Após
longas discussões e esclarecimentos sobre o assunto, o Conselho aprova o Parecer- do Relator.
Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em
ap-reciação o dédmo sexto item - CT-DEX/
SEN-452/86 - refererite ao Relatório de Acompanhamento do Plano de ação do PRODASEN
pãra o biênio 1986/1987. Com a palavra o DiretorEXecutivo lembra que o Plano de Ação 86/87 foi
apreciado e aprovado pelo Conselho de Supervisão ~m 24-4-86 e que o referido relatório visa
posicionar os Senhores ConSelheiros sobre as ati_vidades desenvolvidas pelo PRODASEN e _apreIl:ele. Após longos esclarecimentos prestados pelo
Diretor':'Ex.ecutivo, os_Senhores Conselheiros analisam o-Relatório em__questão, _8Pro_vando-o por
unanimidade. Dando continuidade coloca-se em
apreciação o décimo sétimo item, Processo
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PD~65/84-4 relativo ao inquérito 8dministrativo
instaurado contra o servidor do PRODASEN Antônio Luiz Barbosa Xavier. A palavra ê concedida
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DASEN e do CEGRAF ligados ao computador
daquele órgão, a fim de descentralizar as atividades de impressão é atender os trabalhos da Assert'ibléia Nacional Constituinte, "permitindo que
ao Relator da matéria, Conselheiro Caio Torres,
um material de ótima qualidade gráfica seja proque fê o seu parecer, concluindo que não deva
ser aplícado ao seiVidor a penalidade proposta duzido em muito menor tempo que o atualmente
em uso". Após informações adicionais prestadas
em razão da inequívoca orientação do Regulapelo Oiretor~Executigo s_obre o assunto-em pauta,
mento Administrativo do Senado Federal no topassa~se à apreciação do vigésimo terceiro item.
cante a prescrição. Os Senhores Cons_elheiros
Trata-se de solicitação do Diretor-Executivo no
analisam o Parecer, que é, em seguida, aprovado
sentido que este Colegiada autorize a indicação
por todos. A seguir, coloca-se em apreciação o
da servidora Sônia Camargo Voigt Figueiredo pa~
décimo _ oitavo assunto da pauta_ Processo
ra ocupar a Fun_ção em Comissão de CoordePD-0392/86-3. O Diretor-ExecutiVO através do do-cumento CT-DEX/SEN-308/86, propÕe nova re- · nador da Coordenação de Desenvolvimento de
Sistemas B, em substitt.dçao ao servidor Evandro
dação ao § 2 9 do Artigo 62 -dORegulamento do
PRODASEN, o qual diz respeito à Complemen-: 'Mauad Botelho, o qual solicitou sua_ exoneraçªo
taçao do Auxílio Doença ao servidor afastadO- dO -daquela função. O ConSelho decide aprovar por
unanimidade a presente solicitação. Passa ao item
trabalho para tratamettto de saúde. Para tal, aprevigésimo quarto da pauta CT-DEX/SEN-333/80
senta duas minutas de Ato para que, decidida
do Diretor-Executivo do PRODASEN que propõe
o mérito por este Colegiada, seja wna delas subrotina admirüstrativa visando a Isenção de paga·
metida à consideração da COmissão Diretora do
mento por seiViços prestados às atividades públiSenado Federal. O Conselheiro Ca:io Torres, Rela~
cas e educacionais de ensino e de pesquisa. A
tor da matéria, lê o seu Parecer. manifestando-se
palavra é concedida ao Dr, Caio Torres que lê
favorável à alteração do referido artigo, na (onna
seu Parecer sobre a matéria, conc:Juindo favoravelproposta pela Direção Executiva. O Conselho
mente à proposta do Diretor-Executivo, ou seja,
aprova por unanimidi:~de o Parecer apresentado
que aquele titular poderá conceder isenção de
peJo Relator. Prosseguindo, o Senhor Presidente
pagamento às entidades mencionadas até o limite
coloca em apreciação do décimo nono_ item da metade do valor estabelecido no lnciso .XU,
CT-DEXISEN~295/86- refeéfmte·a situiçãO fun~
do
artigo 14, do Regulamento do PROOASEN,
cional do servidor Waldwin Bueno N_etto, ex-Diresubmetendo mensalmente relatório de tais gratuitor~Executivo do PRODASEN. O Dfretor-Execudades ao ConseJho de Supervisão. O Conselho
tivo, submete a este Colendo Colegiada, que seja
aprova o Parecer do ReJator, por unanimidade.
analisada e decidida a promoção do referido ServiNada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
dor referente ao período aquisitivo janeiro de 1985
encerra a reunião, e, para constar, eu, Ana Maria
a dezembro de 1985 urna vez que ele, à época,
Merlo Marengo, Secretária do Conselho de Superocupava o emprego em Comissão de Diretor-Evisão, lavrei a presente Ata que, após aprovada,
xecutivo do PRODASEN, sendo esta decfs4_o, nos
vai assinada pelo Senhor Presidente e demais
termos do artigo 20, § 59 do Regulamento do
membros do Conselho. Brasília- DF, 11 de noPRODASEN, da competência deste Egrégio Convembro de 1986.- Lourlval Zagonel doo San·
selho. Após longa discussao e tendo-se ouvido,
tos, Vice-Presidente do COQSelho de Supervisão
ainda, o Dr. Caio Torres. que apresentou parec-er
do PRODASEN, no exercido da Presidência oral sobre a matéria, o Conselho decide que, em
Calo Ton-es, Conselheiro- Yamll e Souza. Duvista do servidor não ser mais Diretor-Executivo,
b-8, Conselheiro- Jaime Lutz Colares, Consee o assunto não ter sido levado ao conhecimento
lheiro - Rui Oscar Dias JanJques, Diretor-Edo Colegiada na époc~ oportuna, a decisão sobre
xec:utivo do PRODASEN.
a sua promoção deverá ser tomada pelo atual
Diretor-Executivo, éoln efeitos a partir da data
do seu interstício. A seguir, o vigésimo assunto
Ata da 71Jo Reunião
é colocado em apreciação. Trata-se de proposta
do Oiretor-Executivo (CT-DEXISEN-453/86) para
fixação do índice de produtividade para pagamenAos doze dias do mês de- dezembro de mil
to do Prêmio de Produtividade aos seJVidores do
novecentos e oitenta e seis, às 18:00 horas, na
PRODASEN, referente ao ano de 1986. A palavra
sala de reuniões da Diretoria-Geral do Senado
é concedida ao Relator Conselheiro Jaime Luiz
Federal, reune-se o Conselho de Supervisão do
Colares. Este ana1isa no seu Parecer o Relatório
PRODASEN, sob a Presidência do Exm9 Sr. Senaapresentado pelo Diretor~Executivo, conc:Juindo
dor Enéas Faria, Presidente deste Conselho. Prepor aprovar a proposta feita, fixando-se o índice
sentes os Cori.Sêlheiros Dr. Lourival Zagonel dos
de 1,0 (um vírgula zero) para pagamento do refeSantos, Diretor~Gera_l e Vice-Presidente deste
rido prêmio nos tennos do artigo 73, alfrlea IV
Conselho, Dr..:Jaime Luiz Colares, Dr. Yamil e
do Regulamento do PRODASEN. O vigésimo pri·
Sousa Outra, Dr. Caio To"rres e Dr. Rui Oscar
meiro item da pauta é colocado em cUscussão.
Dias Janiques, Diretor-Executivo do PRODASEN.
Através do expediente CT-DEX!SEN-448186, o
Presentes à reuniãO, à convite do Exm9 Sr. Presi~
Oiretor-Executivo solicita a aproWção deste Condente, os Senhores Dr. Sinval Senra Martins Jú·
selho do Mo que dispõe sobre a est,nJ_tura adminior e o Dr. Jair Pedro de Oliveira, Diretores da
nistrativa inferior ao nível de coordenação. O SeDivisão de_ Suporte Técnico e Operaçõ-eS e da
nhor Presidente concede a paJavra ao Conselheiro
Divisão Administrativa e Fmanceira, respectivaCaio Torres para ler seu Parecer sobre a matéria.
mente. Iniciando a reunião, o Sr. Presidente soliEste é lido e disc:utivo pelos Snhores ConseJhei- cita a leitura ~-a Ata da reunião anterior, à qual,
ros, tendo o Conselheiro Yamil e Sousa Outra
após lida, é aprovada _por unanimidade. Em seguipedido vistas do processo. A seguir, o vigésimo
da, é c:oJocado em apreciaçãO o segundo item
segundo item é explanado pelo [)ir~tor-Executivo
da pauta, Processo PD-0544/85-0, referente à Po(PD-0616/84-2). Este informa a todos os Senholítica de Atenclimento à solicitação de Convênios
res Conselheiros sobre a autorização do Exm9
com OrgãOs Públicos. A palavra é concedida ao
Sr. Senador Enéas Faria, Presidente deste canse~
Conselheiro Yamil e Souza Outra que informa aos
lho, para a reaJização de licitação na modalidade
presentes ter sido o assunto por ele relatado, na
de Concorrência, para aluguel de equipamentos
reunião anterior, quando na oportunidade, sugeria
que serão instalados nas dependências do PROalgumas adequações por parte do PRODASEN,
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na mencionada Política. mefecendo, o seu parecer, naquela oportunidade, aprovação por unanimidade. Desta feita, volta o assunto ao Cónse1ho,
com as adequações sugeridas. Feitas estas cOnsiderações, o Conselheiro lê seu parecer favorável
à aprovação da matéria que após discussão e
esclarecimentos é aprovado por unanimidade. O
Sr. Presidente passa, em seguida, ao terceiro item
da pauta, Processo PD-0443186·7, que trata do
ConVênfo de CooperaçãO Técnica entre o PRO~
DASEN e a Universidade de Brasília A palavra
é concebida ao Sr. Conselheiro Yamil e Souza
Outra, que lê o seu parecer favorável à aprovação.
Os Senhores Conselheiros aprovam o parecer do
relator, por unanimidade. Prosseguindo, é c:olocado em apreciação o quarto_item da Pauta, Processos PD-0201/86, PD-0205/86-9 e PO-Q296/86
que tratam de ConVênios entre o PRODASEN e
o Partido dos Trabalhadores- PT; PRODASEN
e o Partido da Frente Uberal - PFL; Pedido de
Isenção de DébitO -do Partido Democrático Trabalhista - PDT. Com- a palavra o Sr. Diretor~E
xecutivo esclarece aos presentes que o assunto
já foi apreciado por este Conselho, através de
parecer do Sr. Conselheiro Yamil e Sousa Outra,
ocasião em que, em vista da legislação em vigor,
o parecer foi contrário à assinatura desses Convênfos. com os custos sendo debitados ~os Senhores Senadores líderes dos respectivos Partidos,
já que no seu entender isto representa uma fonna
de isenção de custos pra o partido, contrariando
a legislação em vigor. Entretanto sugeriu o Relator
que o assunto fosse encaminhado à Consultaria
Geral do Senado Federa1, para exame jutidico.
Agora. volta o processo _a este Conselho, com
parecer do Sr. Consultor-Geral, em exercício, Dr.
Ivan D'Apremont Uma, ratificando o entendimento do Conselheiro Yamil e Sousa Outra, no sentido
de que os convênios comPartidos Políticos sejam
celebrados, sem cláusula de débito aos líderes
dos Partidos no Senado Federal. O Sr. DiretorExecut ivo acrescenta que estão em vigor, porem
prestes a vencer, alguns convênios com outros
Partidos Políticos que foram celebrados de forma
idêntica. Os Srs. Coriselheiros debatem amplamente o assunto e aprovam por unanimidade o
parecer do Sr. Consultor-Geral, em exerc:ício, e
decidem que os convênios com os Partidos Políticos somente sejam feitos ou renovados com cláusula de ressarcimento dos custos envoMdos. A
seguir é colocado em apreciação o quinto item
da pauta, referente ao Processo PD-061Bn9-7,
o entre o PRODASEN e o Departamento de Imprensa Nacional - OIN. A palavra é concedida
ao Conselheiro Yamil e Sousa Outra que Lê seu
pàrecer recomendando ao PRODASEN j:)ara iniciar gestões no sentido de que "no perlodo de
12-0 dias, a_ partir da data de aprovação deste
parecer, seja dada descontinuidade ao apoio que
vem sendo proporcionado ao DIN, pelo PRODASEN, se dentro deste tempo não for assinado
um Convênio nos moldes dos que o PRODASEN
tem fumado com os demais órgãos da Admiois·
tração Pública e de acordo com a PoJític:a e DiTetrizes de Convênio do PRODASEN aprovadas por
este Conselho de Supervisão. Relativamente ao
ressarcimento de despesas, ém vista do seu quantitativo, este Conselho não têm competência regulamentar para dispensá-la, mas sugere que parte
de seu pagamento, caso haja uma dedsão superior co-ntrária à dispensa de ressarcimento, seja
feita pelo DIN ao Senado Federal, na forma de
~~~turas do Diário_ Oficial, Diário ela Justiça,
Suplementos, Coleções em microforrnas e outros
produtos gráficos produzidos pelo DIN, que tem
custado ao Senado Federal, neste ano de 1986,
apenas no referente às SeSsões I e n do Diário
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Oficial e ao Diário da Justiça, mais de Cz$
335.000,00 (trezentos e trinta e ·cinco mil cruzados) como indicam as faturas em anexo, refeae>5. pagamentos_ feitos em abril e agosto".
Os Senhores COnselheiros debatem amplamente

rentes

a matéria e aprovam o parecer, do relator por
unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente coloca
em discussão do sexto ao décimo o[tavo item

da Pauta que tratam de Conv"enios e que foram
analisados de fonna conjunta pelo Conselheiro
Caio Torres, a saber: PD-0583/86-3- Convênio
entre a Secretaria Administrativa da PresJdência

SEMOR; PD-0422186-0 - Convênio entre o PRODASEN e o Ministério da Oência e Tecnologia; PD-0846/86-4 - Convênio entre o PRODASEN e o Ministério Público do Estado
de Rondonia; PD-0819/8&.7- Convênio entre
o PRODASEN e Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S/A- ELE1RONOR1E; PD-0475/86-6 da República -

Convênio entre o PRODASEN e a Procuradoria-

Geral do Amazonas; PD-0311/86-3 -- Convênio
entre o PRODASEN e a Cia. de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco - CODEVASF;
PD-0195/84-7 - Convênio entre o PRODASEN
e o Banco do Nordeste do Brasil S.A.;PD-0571/86-5 -Convênio entre o PRODASEN
e a Petrobrás Comércio Internacional S/A;
PD-0344/77-0- Convênio entre o PRODASEN
e o Governo do Estado de Santa Catarina;
PD-0500186'0 Convênio entre o PRODASEN e
a Câmara Municipal de Maceió; PD-0702185-4Convênio entre o PRODASEN e a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A_.__ - EMBRAER;
PD-0669/85-7 - Convênio entre o PRODASEN,
e o Tribunal de Justiça do Estado do Espirita
Santo e PRODEST; e PD-0822/86-8- Convênio
entre o PRODASEN e a Prefeitura Municipal de
Juiz de Fora - MG; O Conselheiro Caio Torres
lê seu parecer informando que todos os Convênios foram analisados em conjunto e estão dentro
do que estabelece a Política aprovada para celebração de convênios, por este Conselho, sendo,
portanto, favorável à aprovação. O Conselho aprova o parecer por unanimidade. O Senhor Presidente concede a palavra ao Diretor-Executivo que
distribui a relação de todos os Convênios do órgão
e que serão renovados até 30/12186, ressaltando
existir nesta relação órgãos com prioridade de
atendimento variando de 2 a 6 além de outros
não previstos na Politica aprovada. O Conselho,
após discussão aprova a decisão de renovação
destes Convênios uma vez que estes órgãos esperam pela sua renovação, mas recomenda incluir
nos novos convênios com órgãos incluídos nas
prioridades abaixo de 4 e não previsto na Política,
uma cláusula específica ressaltando que o PRODASEN se res_erva o direito de_ não renovação
do convênio em fimção_ de suas disponibilidades
de equipamento. Dando prosseguimento aos trabaJhos o Sr. Presidente coloca em apreciação o
décimo nono item da pauta. CT -DEX/
SEN-0537/86, que tratada Estratégia para Expansão do Parque Computacional do PRODASEN.
O Sr. Diretor ExecutivO faz considerações a respeito do assunto e passa a palavra ao Dr. Sinval
Sénria Matins Júnior, que faz longa exposição
acerca do assunto, usando várias transparências.
Após a exposição do_ Or._Sinval os Senhores Con_selheiros interrogam-no exaustivamente sobre o
assunto e após ampla discussão da matéria. do
ponto de vista técnico e operacional, passaMse
à análise do assunto _do ponto de vista enconôrnico-financiero. Neste ponto, o Sr. Diretor Executivo
esdarece que, dentro da alternativa já escolhida
pelo Conselho, ou seja, a primeira parte da expansão, imediatamente, visando evitar estrangulamento do sistema no in(cio dos trabalhos da As-
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sembléia Nacional Constituinte e a segunda parte,
no segundo semestre do próximo ano, sujeito
à ratificação da futura Comissão Diretora do Senado Federal, o Orçamento Interno do FUNDASEN
será suficiente para cobrir as despesas com a
Expansão. Verificada a viabilidade do ponto de
vista econômica.financeiro,_a pa1avra é concedida
ao Conselheiro Yamil e Sousa Outra que, tendo
em vista a distribuição da matéría com antecedência, lê seu minucioso parecer. O Conselho
ante a exposição de motivos do Sr. Diretor-Executivo, a exposição oral do Dr. Sinval Senna
Martins Júnior, Diretor da Divisão de .Suporte Técnic:_o e Operações, o Parecer do Relator e ampla
discussão resolve aprovar a Estratégia para Expansão do Par_que Computacional do PRODASEN consubstanciada na alternativa de menor
risco, qual seja, aquela de se fazer em etapas,
totalmente reversíveis, sendo que autoriza a enc:<r
menda imediata da primeira etapa, dispensando
a licitação_ e autorizando à contratação através
de compra à IBM do Brasil- Ind. Máq. E SerViços
LIDA. da expansão do equípamento Modelo IBM3081-k-32 para o [\\odeio IBM-3081-k-84 com
acrés_cimo de 32 Megabytes de memória, incluindo eXpansão de mais 8 canais e padronização
das unidades de armazenamento _em disco e
complementação das unidades de çontrole de
disco atuaJmente _contratadas, tendo em vista a
necessidade imediata_ de tais equipamentos_e a
disponibilidade de recursos a serem alocados no
orçamento do FUNDASEN para o exercido de
1987. Aprova, ainda. dentro desta primeira etapa
a contratação de mais 20 Gigabytes de memória
de disco, que deverá ser objeto de estudo de
viabilidade de processo lidtatório, para sua aquisição, considerando as condições de mercado na
época. No que tange a segunda etapa da expansão, embora os recursos estejam equacionados,
este Conselho aprova a encomenda, apenas para
efeito de (eServa na fábrica do equipamento, de. vendo o PRODASEN obter documento do fabricante que lhe dê a faculdade de desistência com
até 90__ (noventa) dias da data da entrega, sem
ânus para o órgão. Esclarece o Sr._ Presidente
ais motivos: primeiro para que o PRODASEN não
sofra solução de continuidade nos seus projetes
causando prejuízos, dentre outros, aos seus trabalhos junto à Assembléia Nacional Constituinte e
segundo para que a futura Comissão Diretora
possa retificar ou ratificar a decisão_ deste Conselho. Prosseguindo, é colocado em discussão o
vigésimO item da pauta que se refere ao Projeto
para automação da Subsecretaria de Taquigrafia
- PORTA A palavra é concedida ao Conelheiro
Yamil e Souza Outra, que lê s_eu parecer favorável
à aprovação do Projeto. O Conselheiro à unanimidade dos seus membros, aprova o parecer do
Relator. A seguir é colocado em apreciação o
vigésimo primeiro item da pauta, Processo
PD-0715/84 que trata da criação e implantação
da Previdência Complementar dos Seividores do
PRODASEN, cujo Projeto já foi objeto de análise
e d.iscussões com o Sr. Consultor-Gera], contando
com a Assessoria Técnica do Professor Rio Nogueira, especialista no-ã:ssunto e profissional que
elaborou as Empresas de Previdência Privada de
várias EmPre"sãs, dentre elas a da PETROBRÁS,
da ECf, do SERPRO etc, e que recentemente
atualizou o cálculo atuarial, estando o projeto portanto, já está em condições de ser apreciado neste
Colendo Colegiada. Com a palavra do Conselheiro Jaime Luiz Colares, sugere que o assunto,
tendo em vis:ta sua relevância e complexidade,
deva ser analisado por pelo menos três Canse·
lheiros, em conjunto. Aceita a sugestão, o Sr. Presidente designa os Srs. Conselheiros Jaime Luiz

Colares, Yamil e Sousa Outra e Caio Torres para
análise do Projeto de emissão de parecer. A seguir
é colocado em discussão o vigéssimo segundo
item da pauta, PD-0699/86-1 Que trata de Comissão de Sindicância envolvendo o.guarda Domingos Velasques Neto e o Senhor Carlos Eduardo
dos Santos Leite, em incidente nas dependências
do PRODASEN. Com a palavra o Conselheiro
Caio Torres lê o_seu parecer concluindo pelo arquivamento, por estai"o guarda correto e-ter agido
no cumprimento do seu dever. O Parecer é aprovado por unanimidade. A segUir o Sr. Presidente
coloca em apreciação o vigésimo terceiro Item
da pauta que se refere à Cf-DEX/SEN-542/86
relativa à proposta do Sr. Diretor~EXecutfvo, de
promoção dos Srs. Diretores de_ Divisão e Assessor-Chefe, oos te_nnos _do § 59 dQ Artigo 20 do
Plano ~e Pessoal do PRODASEN, aprovado pelo
N.o N~_Ol, de 1976, com a redaçá.o dada pelo
/Iro N• 03, de 1985, deste Conselho. Após exposição do Sr. Diretor-Executivo o Conselheiro resolve aprovar, por unanimidade, a proposta apresentada Prosseguindo o Sr. Presidente coloca em
apreciação os itens vigésimo quarto e vigésimo
sexto que tratam dos Processos P0..0630/86-1,
PD-0629/86-3 e PD-0741/86-8, referentes às
Prestações de Contas dO-primeiro, segundo e terceiro trimestres de 1986, respectivamente. Com
a-p-alavra o Conselheiro_ Jaime Luiz Col~res lê
seus pareceres favoráveis à aprovação das Contas. O Conselho, à unanimidade de seus membros, aprova os pareceres do__ relator. O Conselheiro Yamíl e Souza Outra, f~ uso da palavra
para comunicar aos Senhores Conselheiros o andamento dos trabalhos da ComissãQ ~pedal
criada pelo Exm9 • Sr. Primeiro-Secretário, atraves
do Ato N9 06, de I 986. Informa o Conselheiro
que a Comissão Especial, da qual é o Presidente,
acaba de ultimar a minuta do novo R~lamento
de Pessoal do órgão, bem como o Plano de Classificação de Empregos e Sa1ários, ·distribuindo aos
presentes um exemplar do novo Regulamento de
Pessoal e do Plano de Oasiificação, para análise
e sugestões dos Senhores _Çpnselheiros, visando
apreciação futura por parte_deste Conelho. Enaltece, ainda, a dedicação _e zêlo da Comissão na
ela_bQr.açãQ__ go referido trabalho. Nada mais ha- ·
vendo a tratar, o Senhor PreSidefite encerra a reu~
nião e, paa constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo,
Secretária do Conselho_ de Supervisão, lavrei a
presente ata que, apóS aprovada, vai assinada pelo
Senhor Presidente e demais membrcs do ConselhO. Brasflia-DF 12 de dezembro de 1986. -Senador Enéas Faria, Presidente do Conselho de
Supervisão do PRODASEN- Lourival Zagonel
doS-Santos, Vice-Presidente- YamB e Souza
Dut.ra, Conselheiro- Calo TolTeS, Conselheiro
-Jaime l,.uiz Colares, Conselheiro- Rui Os-car Dias Janiques, Diretor-Executivo do PRODASEN.

.

Ata da 71' Reunião
Aos seis dias do mês de janeiro de mil nove--"
centos e oitenta e sete, às _18;00 horas, na sala
de reurUões da Diretoria-Geral do Senado Federal,
reúne-se o Conselho de Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência do Exm9 Senhor Senador_
Enéas Faria, Presidente deste Conselho. Presentes os Conselheiros Dr. Lourival Zagonel dos Santos, Diretor·Geral e \>iCe-Presidente deste Conselho, Dr.Jaime LuiZ-'Colares, Di". Caio Torres, Dr.
Yamil e Sousa Dtitrcf-e Dr. Rui Oscar Janiques,
Diretor-Executivo do PRODASEN. Inlciando a
reunião o Sr. Presidente _solicita a leitura da Ata
da Reuníão anterior, a qual é aprovada por unamidade. Em segUida é cOlocado em apreciação o
se-gundo iten1 da-pauta,-PrOêesso Po-õã§B/864; que trata do Orçamento do FUNDASEN-para o
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exerc1cio de 1987. Com a palavra o relator da

matéria, o Conselheiro Jaime Luiz Colares que
lê o seu Parecer favorável à aprovação do mencionado Orçamento. Colocado o assunto em discussão, os senhores Conselheiros o aprovam por
unanimidade, devendo o presente processo ser
encaminhado à Comissão Diretora do Senado
Federal para a competente aprovação. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em apreciação o ter_ceiro It_em da pauta, Processo
PD-0616/84-2, referente a_ Concorrência n~>.
001/86 que trata da locação com garantia de assistência técnica e manutenção de dois (2) conjuntos de impressão eletrônfca (não impacto) e
uisição consta do Plano de Açâo do PRODASEN
198õ/I987, aprovado tk>t este Conselho em sua
65~ Reunião realizada em 24-4-86, tendo o processo Jicitat6rio sido autorizado em 3-11-86. Com
a palavra o senhor Diretor-Executivo expõe o assunto aos senhores ConseJheiros, informando
que o processo l!citatório observou todas as exigêndas legais e regulamentares e que a Cotnlssão
Permanente de Ucitação do PRODASEN considerou vencedora a Empresa Xerox Industrial e
Comercial S/A, caril proposta no vaJor anual glo-balde Cz$ 10.421.513,28 (dez milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e treze cruzados e vinte e oito centavos). Esclareca, também,
o senhor Diretor-Executivo qUe o resutado do julgamento foi publicado nos Quadros de Avisos
do PRODASEN pelo prazo legal, não tendo havido
interposição de recursos. Informa ainda que se
encontra no mencionado processo o expediente
Cf-DEX/SEN..QOl/87, de sua autoria, contendo
esclarecimentos mais detalhados a respeito do
processo Jicitatório e às instalações dos referidos
equipamentos no PRODASEN E CEGRAF, objeti-

vando, dentre outros, os trabaJhos da Assembléia
Nacional Constituinte. O Conselho debate a matéria e aprova a homologação da licitação, por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca
em apreciação o quarto· item da pauta, Processo
PD-0301184-1, que trata da readaptação funciona]
do servidor Marco Antônio Nascente. O Senhor
Presidente resolve designar para relator da matéria o Conselheiro Caio Torres. Dando continuidade aos trabalhos, é colocado em discussão o
quinto item da pauta, relativo ao fornedmento
de refeições e lanches através da lanchonete do
PRODASEN. O Senhor Diretor-Executivo expõe
que a empresa atualmente, contratada, terá o pra~
zo de validade de seu contrato vencido em
20-3-87, e em decorrência da qualidade dos serviços prestados não há interesse na prorrogação
do contrato. Esclarece, também, que para manter
um procedimento análogo ao do Senado Federal,
contactou a Administração da ASSEFE para analisar a viabilidade da exploração, pela Associação,
da referida lanchonete do PRODASEN. O COnselho após discutir o assunto, dispensa a licitação
e autoriza ao Diretor-Executivo a celebrar contrato
com a ASSEFE para a finalidade de fornecer refei~
ções e lanches para os servidores do PRODASEN.
Nada mais havendo a tratar. o Senhor Presidente
encerra a reunião. E, para constar, eu, Ana Maria
Merlo Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei a presente ata que, após aprovada,
vai assinada pelo Senhor Presidente e demais
membros do Conse1ho.
Brasília DF, 6 de janeiro de 1987.- Senador
Enéas Faria, Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN - Lourival Zagonel dos
Santos, Vice-Presidente- Caio Torres, Conselheiro - Jaime Luiz Colares, Conselheiro YamD E Sousa Dutra, Conselheiro - Rui Os·
car Dias Janiques, Diretor~Executivo do PRODASEN
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Milton figueiredo, Raul Bernardo, Carlos WiJson
e Senhor Luiz do Nasdmento Monteiro, reúne-se,
ordinariamente, o CóilSelho Deliberativo do Instituto de Previdência dós Congressistàs-IPC, a fim
- {Criado pela Lei n9 4.284/63)
de tratar de assuntos diversos. Uda e aprovada
a ata da reunião anterior, o Senhor Presidente
inicia os trabalhos detei:minarido qu_e se consigRESOWÇÂO fi' 9/86
nasse em ata a presença do ilustre Senador Gabriel Hermes filho. A seguir, concedeu ~;:- p-aJavra
~~ce novos valores para as conao Senhor Conselheiro Milton Figueii'edo para retril>ulções da caixa de Pecúlio do IPC.
latar o Processo de Carlos Augusto· de Campos
O CoriSelho Deliberativo do lnstituto de Previ- Velho, segurado facultativo, que requereU o Cim-dência dos Congressistas, ante o disposto no art.
celamento de sua inscrição neste órgão. Sua Ex52 da-Lei n9 7.087/82, combinado com o arl celência opinou favoravelmente ao pleiteado, com
61 do Regulamento Básico, resolve:
a condição de que seja recolhido o saJdo do emArt 19 Fixar, para o exerdcio de 1987, os valo- préstimo concedido em outubro p.p., segundo
res das contribuições para a Caixa de Pecúlio de
as normas estabelecidas. O parecer foi aproVado
que trata a Resolução n9 17/85, na forma que por unanimidade. A seguir foram aprovados os
se_segue:
requerimentos dos Senhores Parlame_ntares Te!~
a} Contribuição para o pecúlio- CZ$268,00 - mo José Kirst, José Gilton Pinto Garcia;- Carlos
{duzentos e sessenta e oito cruzados), valor desEloy CmvaJho Guimarães e Horácio Ortiz, sobre
contado de todos os segurados participantes, cuja recolhimento de contribuições. Em cfisCUssão o
soma será entregue aos beneficiários do segurado Processo de cancelamento das Apólices de Segufalecido, integralmente:
ro de Vida e de Acidentes Pessoais sob aresponsab} Contribuição mensal - cz$26,00 (vinte
bilidãde da Federal de Seguros 8/A, relatado pelo
e seis cruzados),
Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro. JustifiArt 29 Revogadas as disposições em contrá~
cando as razões desse procedimento, o Senhor
rio, esta Resolução entra em vigor na data de
CofiSefh~iro apontou, dentre outras, a Nadonal
sua publicação.
Companhia de Seguros para substituí-la, pelos
Brasilla-DF., 27 de novembro de 1986.- premotivos que também enumerou. FOi aprovado
sidente - Senador Nelson Carneiro, Depuo parecer por unanimidade, ficando o Senhor Pretado José R1bamar Macbado, Conselheiro sidente autorizado a assinar a nova apólice, que
Deputado Milton Figueiredo, Conselheiro entrará em vigor primeiro de dezembro próximo,
Senador Passos Pôrto, Conselheiro - Depu- sem sofrer qualquer solução de continuidade os
tado Cado_s Wilsqn, Conselheiro- Senhor Luiz
seguros contratados com a seguradora anterior.
do tfasdmento Monteiro, Conselheiro - DeForam aprovados os seguintes pedidos: de auxíputado Raul Bernardo, Conselheiro.
lio-doença a: Walter Lopes da Silva, Orlando Sá
CavaJcanti, EJaine Cunha e Cruz Vieira, Rosental
-Anterlo Alves Júnior, Luiz Paulo Garcia Parente
RESOLUÇÁO N' 01/1987
e Basilio da Costa; de auxílio-fwleraJ a Nina Rosa
Medeiros, por morte de Renato Clímaco Borralho
Reajusta os atuais ~ores das pende Medeiros. Em pauta a Resolução n9 9/86, que
sões -concedidas pelo Instituto de PrevJ.
fixa os novos valores das contribuições para a
dênda dos Congressistas-IPCCaixa de Pecúlio de que trata a Resolução n'
O Conselho deliberativo do instituto de previ~
06/83, foi aprovada sem resbições, indo a publica·
dênda dos Congressistas-IPC, nos tennos do art
ção. Foi apresentada pelo Senhor Presidente a
43 da Lei número 7.087, de 29 de dezembro previsão orçamentária para o próximo ano, citande 1982, alterado pelo art. 19 da Lei n~> 7.586,
do que, a partir de primeiro de abril de 1985
de 6 de janeiro de 1987, e tendo em vista os
até o presente momento, o IPC reCebeu hwn mil
Atas rt' 1 e n9 99, respectivamente, da Comissão
trezentos e dezessete novos segurados, represenDiretora do Senado Federal e da Mesa da Câmara
tando movimentação salutar. Nada mais havendo
dos Deputados, ambos de 1987, e, ainda, o que
a tratar, é encerrada a reunião às doze hÇ>ras e
determiila o art. ]9 do Decreto-lei n9 2.31 O, de
binta minutos. E, para constar, eu,
· Zilda
23 de dezembro de 1986, resolve:
Neves de Carvalho, Secretária, lavrei a presente
9
Art l
Reajustar em 25% {vinte e cinco por
áta que, depois de lida e aprovada, será assinada
cento) os atuafs valores das pensões concedidas
pelo Senhor Presidente.
pelo Instituto de Previdência dos Congressistas~
IPC, aos segurados obrigatórios e fac;ultativos e
Ata da 15• Reunião Ordlnáda,.
aos resPectiVos beneficiários.
realizada em 4 de dezemro de 1986.
Art 2 9 Esta resolução entra em vigor na data
de: sua publicação, com efeitos financeiros a partir
Aos quatro dias do mês de dezembro_ do ano
de 1"' de janeiro de 1987.
de mil novecentos e oitenta e seis, às onze horas
9
Art 3 Revogam~se as disposições em cone tri!lta minutos. sob a presidência do Senhor
trário.
Senador Nelson Carneiro e com a presença dos
Brasilla,
--de janeiro de 1987.
Senhores Conselheiros Senador Passos Pôrto,
Deputado Raul Bernardo, Raymundo Urbano,
Carlos Wilson, Francisco Studart, Milton Figuei~
Ata da 14• Reunião Ordinárla,
redo e Nilson GJbson, e do Senhor Luiz do Nascirealizada em 27 de. novembro de 1986.
mento Monteiro, reúne-se ordinariamente o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do
Congressistas-IPC, a fun de tratar de assuntos diano de hum mil novecentos e oitenta e seis, às
versos. Lida e aprovada a Ata da reunião anterior,
dez horas e trinta minutos, sob a presidência do
o Senhor Presidente inicia os trabalhos, colocanSenhor Senador Nelson Carneiro e com a predo em apreciação o processo sem número, datasença do Senhor Vice-Presidente Deputado João
do do dia três do corrente mês, do segurado obriFaustino e dos Senhores Conselheiros Senador
gatório Sebastião Rodrigues de Souza Junior, em
Passos Pôrto, Deputados José Ribamar Machado,
que requer autorização para recolher contribui-
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ções em atraso e, ainda averb~_ção de 1Jn1 man~

de transferências correntes (despesas com pen- Evangelista Pires, Albertina Paula Ribeiro Costa,
sões,princtpalmente),queapesardenãotersofri· Amélia Cardoso de So~a. Antonio Francis..co
do reajuste no perfodo, houve, porém, acréscimo Amaral, Antonio Uma de Araujo, Antonio Nilson
no número de pensionistas. Foram, em seguida, dos Santos. Atila Mohn, Carlos Alberto Gouvea
aprovados por unanimldadi! os Demonstrativos Outra, Carlos Roberto de Almeida, Oademir Ricarda Receita e da Despesa relativos aos meses de do Lazzaretti, D~eni Pereira da Costa Prado, Edinovembro e dezembro de 1986, bem como o son Furtado da Silva, Edison Guilherme_ Haubert,
Balanço-Geral de 1986. Distribuído ao Senhor Ednalva_MariaQuimarãesdeFariasdeDavid,EdiConselheiro Nilson Gibson os Processos de inte- valJovino_deAraújo, Edivaldo Leite da Silva, Everresse da SOMA e da SASSE. referentes a seguro ton de Mello e Silva, Flotiano Ribeiro, Güdomira
em·grupo. Foi deterrniiiãdõ à. Diretoria Executiva Castro -de Atayde, Helena Rita da Silva Freitas,
que fiZesse um levantamento geral sobre os imó- lmelda Pires Cunha,Jacy Afonso de Oliveira, Jairo
veis alugados, tendo em vista a defasagem nos Duarte Costa, João Batista d_a Costa, João Claves
valores dos aluguéis e a falta de informações com
Dias CardoSo, Joildes Pereira Barbosa Borghetti.
referência ao estado dos mesmos, solicitando-se Jordita Rodrigues Martins, José Augusto Panisset
à Imobiliária Vera esclarecimentos sobre a sala Santana, José de Ribamar Oliveira, José Macedo
número 1206 do Edifício Palácio do Comércio. de Souza Costa, José Manoel da Silva, liberato
Em pauta os seguintes processos: de averbação
Barbosa Marques Veras, Luiz Feitosa dos Santos,
de mandato, solicitado pelos Senhores Antonio Luiz Gonzaga da Fonseca;Áureo Cunha Vllanova,
Mazurek, com parecer favorável do Senhor Con- Antonio Alaor Moreira, aemilton Barros de Moselheiro Dr. Geraldo Guedes e José Manoel Fonta- fae:S Trindade, DOrniiCe de Oliveira Barbosa, Dalci
nillas Fragelli, com parecer favorável do Senhor
Fernandes do Couto, Edgar Rodrigues de Abreu,
Cons_elheiro Deputado Milton Figueiredo; de inte- Elizabeth Pereira Borges, Elinde Ferreira da Silva,
gralização de carênda, interessado o Senhor José Elizabetb. (}usrnão Curvo, Hermes Alves, José Fer~
Luiz Baccarini, com parecer favorável do Senhor
reira Mendes, Jair de Oliveira Casque-iro, Jorge
Conselheiro Dr. Geraldo Guedes; de reversão de
Sant'Anna de Araujo, José Maurício Slaib, José
pensão, interessada Regina Marietta J. Ortiz Mon- Ronaldo Ramos da Silva, José Antonio Tavares
teiro, com parecer favorável do Senhor Conse- de Oliveira. João Batis_ta ®s Santos, Letfcía Botelheiro Dr. Geraldo Guedes; de concessão de pen- lho, Luis Joubert dos Santos, MariaAparedda Rosão, interessada Santuza Jugurtha Bonna, viúva
quete Santos_._Ma{cos Ad.ailton de Azevedo, Ricarde ex-parlamentar, com parecer favorável do Se- do Luiz Leite Oliveira, Roberto Pereira da Silva,
nhor Conselhejro Deputado Raul Bernardo; de Raimundo D'Assunção Costa. Raimundo Alves de
auxílio-doença, interessados Amilcar Alve:,. de
valho, Sebastiã_o Moreira dos Santos, Valdivino
Queiroz, Joaquim Mariano Dias de Menezes, Kle- - - VíeTra dos Santos e Vera Lúcia da SUva. Em pauta,
ber Batista de Souza, tod_os com pare~eres favoráainda, o Senhor Presidente apresentou a Resoluveis do Senhor Conselheiro Deputado Nilson Gib- ção n9 1/87, desta data, que reajusta em 25%
son e Alexandre Pfaender, com parecer favorável
(vinte e cinco por cento) 95 aJ:u@.is valores das
dQ Senhor Conselheiro Raul Bernardo. Em dispensões con_cedidas pelo IPC, com efeitos financeiros a partir dÕ dia primeiro do mês em curso,
cussã.o, foram aprovados por unanimidade. Prasseguindo, os Senhores Conselheiros ratificaram
que irá, em seguida, à publicação. t"iada_mafs
os seguintes processos, todos deferidos "ad refehavendo a tratar, ê encerrada a reunião às dezes~nciYm" çlo Senhor Presidente: de integralização
sete horas e cinqüenta minutos. E, para Constar,
de carênc:ia, interessado o Senhor José Luiz Bac- e1,1~ Zilda Neves de CaJValho, Secretária, lavrei a
carini; de averbação de mandato, interessados Se- Preserlte ata qlie, depois de lida e aprOvada, será
nhores Antonio Mazurek, Alberto Tavares Silva;,
assinada pelo Senhor Presidente.
Cesat Cals de OliVeira Filho, Nilton Alves da Silva,
José Marcondes Pereira, GorgônioJosé de AraujQ
PARECER DO CONSELHO
N_gto e Elq~sgn Dias Soª"es; de auxílio-doença,
DELIBERATIVO
interessados: Joaquim Luís da Rocha, Adilson
_Oementino dos Santos, João Batista da Silva FaO Conselho Deliberativo do Instituto de PrevigUndes, João Bastos Soares, Joel Ferreira Cohen,
dência dos CongreSsistas, nos termos da compéPedro Alves de Freitas, Joaquim Mariano Dias
tência estabelecida pelo arl 12 item III da Lei
Menezes, Jandimar Maria da Silva Guimarães,
n~ 7.087, de 29 de dezembro de 1982, tendo proCarlos Roberto das Chagas, Wilmar Dallanhol, Gécedido ao exame do Balancete Patrimonial e do
raldo Reis Fleming e Haroldo Pereira Fernandes;
Demonstrativo das Receitas e Despesas referen~
de-inscrição de segurado facultativo, interessados:
tes aá perfodo de 19-1 a 30-9-86 e do DemonsRaimunda Ferreira Maciel, Raimundo Francisco
trativo das Receitas e Despesas do mês de setem-Alves de Souza, Raimundo Mendes da S~va, Regi~
bro/86, é de parecei que os mesmos se enconnaldo Vieira, Ulisses Miranda: França, Valéria Rotram corretos e em boa ordem, satisfazendo, as~
drigues Martins, Vera Lucia Lacerda Nunes, W~~
sim, as exigên<:ias legais.
·
son Pereira Ramos, Vara Goulart Barbosa, Diva
. -Senador Passos
Brasília DF,
Rosa dos Santos, Edson Ffrmino de Souza, GalPôrto, Conselheiro - Deputado Raul Bernarvani Soares de Uma, Gilmar de Morais Bezerra,
do, Conselheiro - Deputado Milton FigueiManoel José de Oliveira, Elinde Ferreira da Silva,
redo, Consellieiro -Deputado NUson Glbson.
El~a~th Pereira Borges, João Batista dos Santos,
Conselheiro - Deputado Francisco Studart,
José de Arimatéia Souza Araujo, ValdMno Vieira
Conselheiro.
dos Santos, Abdias Cristalino Pereira, Afrânio

dato estadual. Feitas a1gumas considerações iniciais pelos presentes, em virtude de o requerente
não se _encontrar no ~xerd_cio _do mandato. O
Senhor Presidente sugeriu, corno medida prelimi~
nar, se _oficiasse à Câmara dos Deputados para
informar sobre a __sit_®.çã.o referente ao efetivo
exercício do mandato de Deputado Federal do

segurado, determinando o Conselho

e~

provi·

dência, devendo o processo retomar à pauta em
reunião posterior. Em prosseguimento, os Sehhores Conselheiros comunicaram ter examinado e
aprovado os Balancetes Patrimoniais e os Demonstrativos das receitas e Despesas referentes
aos meses de setembto e olltu_bi:P: do corrente
ano, que serão encaminhados à publtcação. Nada
mais havendo a tratar, é encerrada a reunião às
doze horas e quinze minutos. E, parã constar,
eu lilda Neves de Carvalho, Secretária, lavrei a
presente ata que, depois de lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente.
Ata da 16• Reunião Ordlnárla,
realizada em 29 de janeiro de 19117_

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do
ano de um mil novecentos e oitenta e sete, às
dezesseis horas, sob a presidência do Senhor Se-nador Nelson CameirQ e com a presença dos
Senhores Conselheiros Senador Pa_s,sos P~rto,
Deputados Nilson Gibson, Raul Bernardo, Milton
Figueiredo e José Ribamar Machado, Doutqr An~
tonlo Geraldo Guedes e o Senbo~:: Luiz do Nascimento Monteiro, reúne-se _ordina_ctam_ente o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas-IPC, a frm de tratar de assuntos di. versos. Udo:): e aprovada a Ata da reul)ião anterior,
o Senhor Presidente apresentou Balancete do
mês de novembro do ~o que passou e o Balanço-Geral de dezembro p.p., para apreciação de
suas contas, sendo concedida a palavra ao Senhor
Senador Passos Pôrto para, como tesoureiro, encaminhar a matéria e prestar esclarecimentos. Primeiramente, S. Ex" pediu que se registrasse a
maneira austera com que o Senhor Presidente
Nelson Carneiro vem conduzindo as finanças do
Instituto, numa demonstração inequivoca de zelo
para com o patrimônio público. A seguir, esclareceu que o incremento não muito significativo verificado no resultado positivo do Balanço comparativamente com o ano de 1985_. ten'l sua onsem
na mudança do sistema monetário que desindexou a correção mooetária a partir de 28 de
fevereiro, bem como o deságlo aplicado nos saldos dos empréstimos concedtdos e a baixa considerável dos juros. Tudo issQ, repercutiu na rentabilidade das aplicações financeiras, porquanto até
as cadernetas de poupança passaram a oferecer
pouco atrativo de investim~ntQ. Em contrapartida,
não houve reajuste dos valores pagos aos pensionistas e em outras despesas nesse período, o que
de certa forma contribuiu para minimizar a diferença apontada. Cabe esdarecer, também, que
a Receita Tributária, embora com um substancial
aumento em relação ao exe.;:cído anterior, não
foi suficiente para dar total cobertura às despesas
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PARECER DO CONSELHO
DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previ-

dência dos Congressistas, nos termos da compe-

têncla estabelecida pelo art. 12 item "ill" da Lei
n• 7.087, de 29 de dezembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimonial e do
Demonstrativo das Receitas e Despesas referentes ao período de 11'"1 a 31-12-86 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de dezembro/86, é de parecer que os mesmos se. encon-

Março de !98~
tram corretos e em boa ordem, satisfazendo, as-sim, as exigências legais.
?
. - Deputado
Brasilia DF.,
.~n Glbson, Conselheiro- Deputado Raul
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ASSOCIAÇÃO INIERPARLAMENTAR
DE TURISMO

Grupo Brasileiro

Ata da Reunião Plenária
Realizada, em Segunda Convocaçãot
No dia 3 de Feveieiro de 1987,
Para Eleição do Conselho e de sua

Comissão Executiva.

Reunião Plenária do Grupo Brasileiro
Da Associação lnterpar!amentar
De Turismo, realizada no dia
3 de fevereiro de 1987,
Para Eleição do Conselho e de sua

Comissão Executiva -1' Convocação.
TERMO DE REUNIÃO

Aos três dias do mês de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete, por falta de número, deixou
de se rea1izar, a Reunião Plenária convocada para
eleição da Comissão Executiva e- Conselho do
Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar
de Turismo, conforme Edital de Convocação pu·
blicado no Diário do ConfiresSo Nacional, Seção
II, página n' 4761, de 5 de dezembro de 1986
e Seção I, página rt' 11947, de 6 de dezembro
de 1986.Assim, para constar eu, Paulo José Maes·
traJ~ Secretário, lavrei o presente Termo de Reu·
nião que, depofs de dado ao conhecimento dos
presentes, será assinado pelo Senhor Presidente
em exercício e enviado à publicação.

As

dez horas do dia três de fevereiro de mil
novecentos e oitenta e sete, na Sala de Reuniões
da ComiSsão de Relações Exteriores do Senado
Federal, realizou-se, em segunda convocação, a
Reunião Plenária do Grupo Brasileiro da Associação lnterparlamentar de Turismo, conforme convocaç_~o publicada no Diário do Congresso Naclona1 de 5 de dezembro de 1986, Seção ll, página
r!' 4761 e Seção I, página 11947, de 6 de dezembro de 1986. Assinaram o Livro de Presença 17
Senhores Parlamentares. O Senhor 19 Vfce-Presiden_te, no exercido da Presidência. em virtude
da expiração do mandato parlamentar do Senhor
Deputado Marcelo Unhares, usou da palavra para
enalteCer e testemunhar a eficiência da administração do titular ll':J_~ent~. agradecendo, em nome
dele e no seu próp_do, a confiança e a colaboração
recebidas no período da gestão que se findava.
Agradeceu, ainda, a colaboração prestada pelo
SeCretário-Geral do Grupo, Senhor Paulo José
Maestrali e pelos funcionários Wellington Franco
de Oliveira, Flavia Isa Obino Boeckel e Jacy Manhães, ressahando a eficiência e o zelo daqueles
servidores no desempenho de suas tarefas. APre-

sidência comunicou aos presentes o resultado
da prestação de contas, do Grupo, relativa ao exerclcio de 1986, enviada pelos ofícios n<?s. 3 e 4,
-,de 1987, à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federa1, respectivamente, cujos sa1dos apresentaram os seguintes valores: Banco do Brasil SA
- Cz$ 1.443397,38 (hum milhão, qUatrocentos
e quarenta e três mil, trezentos e noventa e sete
c~dos e trinta e oito centavos); Caixa Económica Federal- Cz$ 32265,01 ·(trinta e dOis mil,
duzentos e sessenta e cinco cruzados e um centavo). Adiantou, ainda, que, após o exame pelo Tribuna] de Contas da União e a sua devolução ao
de Contas colocada à disposição da nova Comfs..
são Executiva e aberta ao exame dos interessados.
O Senhor Presidente, declarando a finalidade da
reunião, mandou que fossem lacradas as wnas
e iniciada a votação. Primeiro para a composição
do Conselho e Suplentes e, a seguir, para eleição
da nova Comissão Executiva para o período de
1987-1991. Foi apresentada chapa única encabeR
çada pelo Senhor Senador Saldanha Derzi. Precedida a votação, o Senhor Presidente, dando por
encerrado o processo, convidou os Senhores Senadores Odacir Soares e João Calmon e o Deputado Ruben Figueiró para servirem como escrutinadores. Votaram 17 membros. Aberta a primeira
uma foram encontradas I 7 sobrecartas, número
coincidente com o de votantes. A apuração dos
_ votos para a composição do Conselho e Suplen~
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suspendeu a reunião por 30 minutos para que

tes acusou o seguinte resultado: para Membros
Efetivos do Conselho, com 17 votos, foram eleitos: Senador Francisco Rollemberg, Senador Jutahy Magalhães, Senador Lourival Baptista, Sena:-

se redigisse a presente Ata. Eu, Paulo José Maestrali, Secretário lavrei a presente Ata. Às 11:55

dor Odacir Soares, Senador Saldanha Derzi, Se-

Ata que, coloca em votação, foi aprovada sem

nador Vkgilio Tavora, Deputado Alberico Cordeiro, Deputado Aloysio Chaves, Deputado Antonio

restrições e após assinada ~lo Senhor Presidente
será enviada à publicação. Às 12:05 horas foi encerrada a reunião.

Ueno, Deputada Cristiria-Tavares, Deputado Cu-

boras foi reaberta a reunião, tendo sido lida a

nha Bueno, Deputado Daso Coimbra, Deputado
Fernando Lyra, Deputado Floriceno Paixão, De--

putado Francisco Amaral, Deputado Henrique
Eduardo Alves, Deputado Jorge Arbage, Deputado José Freire, Deputado Lucia Alcantara, Deputado Marc:io Braga, Deputado Melo Freire, Deputado Rubem Medina, Deputado Ruben Figuei-

ró, Deputado Siqueira Campos e Deputado Stello
Dias. Para Membros Suplentes do Conselho, tam-

bém com 17 votos, foram eleitos: Senador Alexandre Costa, Senador Guilherme PaJmeira, Sen~dor
Itamar Franco, Senador João Calmon, Senador
João Castelo, Senador Mauro Borges, Deputado
Aécio Borba. Deputado Airton Sandoval, Deputado A!oysio Teixeira, Deputado Aluysio Campos,
Deputado Assis Canuto, Deputado Bonifádo de
Andrada, Deputado Borges da Silveira, Deputado
Chistovam Chiaradia, Deputado GenebaJdo Correia; Deputado Geraldo· Bulhões, Deputado Inocêncio Oliveira, Deputado Jorge Viana, Deputado
Jutahy Magalhães Junior, Deputado José Camar-go, Deputado Mario Veloso, Deputado Plinio Barbosa. Deputado Sarnir Achoa. Deputado Vmgt Rosado e Deputado VII'gildásio de Senna. A seguir
foi aberta a segunda urna, tendo sido encontradas
17 sobrecartas, número coincidente o de votantes. A apuração para a eleição da Comis_são Exe-cutiva acusou o seguinte resultado: PresidenteSenador Saldanha Derzi, com 17 votos; 1~"-Vice
Presidente - Senador Francisco Rollemberg,
com 17 votos; 2 9 Vice-Presldente - Deputado
Fernando lyra, com 17 votos; 19 Secretário Deputado José Camargo, oom 17 votos; 21'-5ecretário- Deputado Florlceno Paixão, com 17 votos;
Tesoureiro Deputado Francisco Amaral, com 17
votos; membros Permanentes do Conselho -Se-nador Nelson Cameiro, Senador Odacir Soares
e Deputado Aloysio Ch~ todos com 17 votos
e para Suplente dos Membros Permanentes do
Conselho o Deputado Antonio Ueno. Ap6s a apuração assumiu, como o membro mais Idoso presente, o Senador L.ourival Baptista, para anunciar
o resultado da eleição e declarar empossados os
componentes do Conselho e_da Comissão Executiv.a do Grupo Brasileiro da Associação lnterparlamentar de Turismo para o periodo 1987-1991.
O Senhor Senador Lourival Baptista, c:onvidou,
a seguir, o Senador.Saldanha Deni para assumir
a Presidência. O Senhor Senador Saldanha Derzi.
êletto para a Presidência do Grupo agradeceu a
confiança de seus pares, extemando sua dispo-sição de continuar envidando esforços para engrandecer o conceito da Entidade, visando o inciérrl.ei1to do turismo quer no âmbito interno quef
internacional. A seguir o Senhor Presidente

na·

CONVOCAÇÃO
De_ ordem do Senhor Presidente, Senador Rachid Saldanha Derzi. fica convocada reunião extraordinária da CorrlisSão Executiva do Grupo
Brasil_e_iro da Associação lnterparlamentar de Turismo, de acordo cOm o art. 12 do Regimento
InternO, para o dia 10 de março de 1987, às 9:30
horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
Bras'flia, 25 de fevereiro de 1987. -

José

Maestrali, Secretário-Geral.
GRCIPO BRASILEIRO DA (Jl'IJÁO
ll'ITERPARLAMENTAR
EDITAL
A Presidência do Grupo da União Interparlamentar, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca a Comissão Deliberativa para reunir-se
dia 6 de março, sexta-feira, às 1O horas, em sua
Sede no Anexo I do Senado Federal, para tratar
de assuntos de sua competência.

Brasília, 24 de fevereiro de 1987. - Deputado
Paes de Andrade, Presidente -Deputado Ruben Aguelr6, Secretário.
Ata da Sessão Plenária,
ReaUzada em 2-2-1987

Às dez horas do dia dois de fevereiro da: ano
de rriil noVecentos e.oitenta e sete, reúfte-se, em
sua Sede, a Sessão Plenária do Grupo Brasileiro
da União lnterparlamentar, presentes os Senhores
Seri.adoreS _Saldanha Derzi, Presidente, lpwival
Baptista, João lobo, Humberto Lucena, Alfredo
Campos, Edison Lobão, Jutahy Magalhães, Alexandre Costa, João Calmon, Francisco- Rollemberg, Virgí]io Távora, Jamil Haddad e Deputados
Jorge Uequed, Secretário, José _Lourenço, Milton
Reis, Jorge Vianna, Daso Coimbra, Paes de Andrade, Humberto Souto, Albérico Cordeiro, Hêlio Duque, Homero Santos, Rubem F~gueiró, Walmor
de luca, Aoriceno Paixão, Oscar Corrêa Junior,
Leur Lomanto, Jessé Freire, José Moura, Francisco Amaral, Aloysio Chaves e Siqueii'a Carilpos.
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos"_os trabalhos, lembrando que a pre-
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sente sessão fora convocada, conforme edital publicado no D.C.N. de 4-12-86, Sessão II, para
a eleição dos membros da Comissão Deliberativa
no periodo de 1987 a 1990, e em seguida, pelos
votos dos respectivos eleitos, proceder-se-la à escolha da nova Comissão Diretora e dos membros
do Conselho lnterparlamentar, para o biênio
1987-1988. Dá-se irúcio, por escrutírúo secreto.
à eleição da Coffiissão Deliberativa. Às onze horas,
encerrada a votação, o Senhor Presidente convida
os senhore_s- SenadofVirQDiO TáV"rira ·e Deputado
Jessé Freire para eScrutinadores. Ab-e~ a uma,
são e:noontradas- 29 cédulas. Feita a apuração,
verifica-se que há 26 vofus _favoráve[S_à chapa
apresentada e 3 abstençóes. O Senhor Presidente
declara eleitos membros efetivos da Comissão
Deliberativa os Senhores Senado_res Alexandre
Costa, Alfredo Campos, Hwnberto Lucena,Jutahy
Magalhães, Lourival Baptista, Luiz Viana, Nelson
Carneiro, Saldanha Derzi e _Deputados Albérico
Cordeito, Aloy.s:io Chaves~ Cario~ Sant'Anna, Daso
Coimbra, Femaildo Lyra, Francisco Amara!, Hélio
Duque, Henrique E. Alves, Homero Santos, José
Lourenço, Milton Reis, Paes de Andrade, Prisco
Viana, Rubem Figueiró, Samey Filho, Siqueira
Campos e Victor Faccione, e, para suplentes da
mesma Comissão, os Senhores Senado~s Carlos
Chiarem, Afonso Camargo, Carlos Alberto, Edison
Lobão, Francisco Rollemberg, Jamil Haddad,
João Calmon, Virgllio Távora e Deputados AmauIY Müller, Aoriceno Paixão, Genebaldo Correia.
Heráclito Fortes, Humberto Souto, Jessé Freire,
João Cunha, Jorge <Jequed, Jorge V~anna, José
Moura, Leopoldo Bessone, luiz Henrique, MaW'O
Sampaio, Nilson Gibson, Oscar CorrêaJunlor, Sarnir Achoa e Thomaz Nonô. O SenhOr Presidente
declara empossada a Comissão Deliberativa _recém-eleita. A seguir, nos termos do arl 11 dos
Estatutos, a Comissão Deliberativa procede à eleição dos membros d~ Comissão Diretora do Grupo e dos dois membros do Conselho lnterparlamentar (art. 14, item b, do Estatuto). As onze
horas e trinta minutos encerra-se a votação, tendo
votado 15 Senhores Parlamentares. Aberta a uma,
tendo como escrutinadores ainda os Senhores
Senador VirgíUo Távora e Deputado Jessê Freire,
são encontradas o número correspOndente de
cédulas a favor da chapa única O Senhor Presidente declara eleitos, por t.Ulanimidade, e empossados os Senhores Deputado Paes de Andrade,
Presidente; Senador Edison Lobão, 19 Vlce-Presidenb:!; Senador João Calmon, 29 Vice-Presidenb:!; Deputado Leur lomanto, Teso_urefro e Deputado Rubem Figueiró, Secretário~ Como Membros
do Conselho Interparlamentar, pelo mesmo número devotos, o Senhor Presidente declara eleitos
e empossados os Senhores Deputados Jorge Uequede Oscar Corrêa Junior. Nada mais havendo
a tratar, suspende-se a sessão para que se lavre
a ata. Reabertos os trabalhos, às onze horas e
quarenta e cincO- minutos, é a mesma lida e apre- __
vada. Eu, Jorge Uequed, Secretário, lavrei a presente ata que vai à publicação.

República Federativa do Brasil
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BRASÍUA-DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federl'll apro~~. e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52, item 30,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 01, DE 1987

Estabelece nonnas de elaboração legislativa do Senado, durante o periodo de funciona·
mento da Assembléia Nadonal Constituinte.
Art. 1' O Regimento Interno do Senado Federal vigorará, durante o período de funcionamento
da Assembléia Nacional Constituinte, com as alterações estabelecidas nesta Resolução.
Art. 2• As sessões do Senado serão:
1- ordinárias, as realizadas às segundas-feiras, das 14:30 às 18:30 horas;
ll - extraordinárias, as realizadas em horário diverso do prefiXado para as sessões ordinárias.
Parágrafo único. O horário de n!alização das sessões extraordinárias não poderá coincidir com
o das sessões ple[lárias da Assembléia Nacional Constituinte.__ _
Art. 3• A sessão extraordinária, que terá o mesmo rito e duração da ordinária, poderá ser convocada
de oficio, pelo Presidentre, ou por 1/3 (um terço) da composição do Senado.
Parágrafo único. O dia, a hora e a Ordem do Dia de sessão extraordinária serão dados a conhecer,
previamente, ao Senado, em sessão, pelo Diário do Congresso Nacional, sendo, no último caso, os Senadores
avisados, também; por comunicação tefêgráfica, ou por telefone.
Art. 4• As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, pelo Presidente, dispensados interstícios
e formalidades regimentais, salvo publicação e distribuição de cópias das proposições principais.
Art. 5' As Comunicações Permanentes não serão instaladas até ulterior deliberação do Plenário.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às Comissões Diretora, de F.Scalizaçáo
e Controle e do Distrito Federal.
Art. 6• Os Relatores das matérias incluídas em Ordem do Dia seráó designados pelo Presidente,
e seus pareceres serão proferidos oralmente em Plenário.
_
_
.
Parágrafo único. Se a complexidade da matéria dificultar sua instrução em Plenário, a Mesa poderá
conceder ao Relator prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 7• Encerrada a discussão da propÓsiÇão com a apresentação de emendas, o Relator proferirá
parecer sobre as mesmas, imediatamente, podendo ser cohéedido, em virtude da complexidade da matéria,
prazo não excedente a 2 (duas) horas.
Arl 8• O segundo turno e o turno suplementar serão realizados imepjatamenté após a aprovação
do projeto em primeiro turno, e do substitutivo, em segundo turno ou turno único, respectivamente.
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EXPEDIENTE
CENTRO ORÁFI.CO DO SENADO FEDERAL
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PÓRTO
Diretor-Geral do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
ASSINATURAS

Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Pi!etor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

Semestral .................................................. Cz$ 264,00
Despesadpostagem ..................................... Cz$ 66,00
336 00
(Via Terrestre)
TOTAL
•
Exemplar Avulso . . . . . . .. . . ... .. . . .. ... . ......... .. .. . . .. ·Cz$ 2,00
Tiragem: 2.200 exemplares.

Art. !J9 A redação final e a redação do vencido, que não dependem de publicação, serão submetidas
à discussão imediatamente após a apresentação do respectivo parecer, pelo Relator, considerando-se aprovadas
independentemente de votação.
Art. 1O. Os funcionários da Subsecretaria de Comissões, desde que requisitados, prestarão seus
serviços à Assembléia Nacional Constituinte.·
Parágrafo único. As salas das Comissões Permanentes poderão ser utilizadas pelas Comissões
Constitucionais.
ArL 11. Os projetas de lei em curso e os que vierem a ser apresentados por parlamentares, durante
o período de funcionamento da Assembléia· Nacional Constituinte, ficarão sobrestados até a promulgação .
da nova Constituição, ressalvados os projetas de lei previstos no art. 42 da ConstitUição vigente.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 10 de Março de 1987.-. Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
I -ATA DA 2' SESSÁO, EM 10 DE
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1.1 -ABERTURA

12-EXPEDIENTE ·

1.2.1 - Requerimentos
-

N 9 3/87, de autoria do Sr. Senador José.

Ignácio Ferreira e outros, solicitando a coristi-

tu!ção de uma Comissão Especial !ntema,
composta de 5 membros, com objetivo espe-

SE/'IADOR OLA VO PIRES- Apoio à adaptação do Regimento interno do Senado ao
Regimento Interno da Assembléia Nacional

·Constituinte.

·sEiYiúxJR JOÃÓ LOBO- A seca no No r~
deste, em especial no Piauí.
SENADOR HÉLIO GCJEJROS- Restrições

ao Projeto de Resolução que adapta o Regimento Interno- do Senado ao da Assembléia
Nacional Constituinte.

cífico de examinar a questão da dívida externa
bresileira.

- N9 4/87, de autoria do Sr. Senador Carlos
Chiarelli e outros, solicitando que seja criada '

uma Comissão Especial para examinar e avaliar as razões e os fatos que levaram o Oovemo
a decretar a suspensão do pagamento dos
encargos financeiros da dívida externa.
- N~ 5/87, de autoria do Sr. Senador Itamar
Franco, solicitando informações ao Poder
EXecutivo relativas aQ erojeto de lei da .C:â:mar~

1.2.3 - Comunicações
- Do Sr. Senadoi Itamar Franco comUnicando que exercerá a Liderança do Partido
Uberai-PL

-Do Sr. Senador José Richa, que se ausentará do País.

-Projeto de Lei da Câm_ara n~" 58185 (n•
3.012!84; na Casa de origem), que aprova a
participação adónária da Centrais Elétrlcas de
Rçrafméi SA no capital social do Banco de
Roraima S.A: Aprovado. À sanção.,

1.3.1 - Matéria apreciada após a
demdoDia

()r..

-Projeto de Resolução n9 2/87, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n•
6187, lido no Expediente. Aprovado, nos termos do substitutivO oferecido pelo Relator da
Corilissão Especial designada pelo Sr. Presi·
dente para emitir parecer sobre a matéria, ten·
do Usado da palavra na sUa discussão os Srs.
Alexandre Costa, Od Sabóia de Catvalho, Divaldo Suruagy, Mário CoVas, Carlos Chiarelli,
Jamil Haddad e no encaminhamento da votação os Srs. Maurício Corrêa, Jarilil Haddad

e Itamar Franco.
t.2A ....:... Requerimento

-- N'l 6/87, de urgência para o Projeto de
Resolução n9 2187, qUe estabelece normas de
elaboração legislativa do Senado durante o
SENADOR RACHID SALDANHA DERZI ____,.- - ~ perfodo de funcionamento da Assembléia NaO governo de~!'Tlpara o agricultor.
cional Constituinte.

n9ll9/82, em tramitação no Senado.
1.2.2 _Discursos do Expediente

13- ORDEM DO DIA

RedaçãO- final do Projeto de Résolução
2/87, em regime de urgência. Aprovada.

n~

À promulgação.
1.3.2 J)la

-

_·

Discussão após a Ordem do
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SENADOR N!VALDO MACIVIDO - Implantação de um pólo de Informática, em Per-

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- "Fun-

dação

Ca~a d~_~orge

Quarta-feira 11

123

1.4 - ENCERRAMENTO

Amado".

nambuco.

1.3.3- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a reaSEI'fADOR JOSÉ lONACfo FERREIRA lizar-se amanhã, às 1O hõras, com Ordem do
Antártica, um desafio aos brasileiros,
. ~ · Día que designa.
\'~'

2-ATOS DO PRESIDEI'ITE DO SE-

NADO 1'1" 74 e 75 DE 1987

3 - MESA DIRETORA

ATA DA 2~" SESSÃO, EM lO DE MARÇO DE 1987
1~ Sessão Legislativa, da 48~ Legislatura
-·EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs.: Humberto Lucena Presidente; e José lgnácio Ferreira, Secretário
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESEN7ES OS
SRS. SENADORE&
.

de exàrliinar a qUestãO da dívida externa brasileira,

- JVIário Maia - Aluízlo Bezerra - Nabor Júnlor-LeopoldoPerez-CarlosDe'Carli-Fábio
Lucena - Odadr Soares - RonaJdo Aragão Olavo Pires - Hélio Queiras - Almir Gabriel Jmbas Passarinho- João Castelo --Alexandre
Costa - Edison Lobão -João Lobo- Chagas
Rodrigues - Hugo Napoleão_- Vi~gllio Távora
- Cid Sabóia Carvalho - Mauro Benevídes Carlos Alberto -José Agripino- Lavosier Maia
-HurnbertoLucena-RaimundoUra-Nivaldo
f\'\achado-Antonio Farias- Mansueto de Lavor
- Guilherme Pa1meira - Divaldo Suruagy Teotônio VIlela Filho- Frandsco Rollemberg-

Justlllcaçiio

Lourival Baptista - Luíz Vuma - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José fgnácio Ferreira
-Gerson Camata -João Calmon -JarniJ Haddad- Nelson Carneiro-Itamar Franco-Alfredo Campos - Ronan Trto -Severo Goriles ....:...
Fernando Henrique Cardoso - Mário Covas Mauro Borges - Iram Saraiva - lrapuan Costa
Júnior- Pompeu de Souza- Maurício Corrêa
- Meira Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda -Marcelo
Miranda- Rachid Saldanha Derzi- W.tlson Martins- Álvaro Dias - Affonso Camargo -José
Richa- Ivan Bonato- Nelson Wedekin- Carlos Chiarefli -José Paulo Bisol- José Fogaça.

O Sr. PRESIDENTE (Humberto Lucena} A lista
de presença acusa o coparecimerito de 68 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra·
balhos.
_
_
_
O Sr. 1~'-SeCretárlo irá proceder__ ~ leJturij_ do
B:pediente.
É lido o seguinte

..

EXPEDIENTE
REQUERIMENTO
N• 3, de 1987

Requeiro, nos termos do artigo 42, inciso IV,
da Constituição federal e do artigo 76 do Regimento Interno do Senado Federal, a constituição
de uma Comissao Especial Interna, composta de
5 ~embros desta Casa, com objetivo específico

no prazo de 90 dias.

A Constituição Federal estabelece em seu _artigo 42 as matérias sujeitas à competência privativa
do Senado da República O indso IV do mencionado artigo determina que compete privativamen-

te a esta Casa "autorizar empréstimo, operações
ou a<:Ordos externos, de qualquer natureza, de

ili.teresse dos Estados, do Distrito Federal e dos
MJ,Jnicfpios. ouvido o Poder Executivo Federal"
O processo de endividamento externo dos pais_es pobres, e do Brasi1, em particular, foi transformado no último qüínqüênio _em um mecanismo
de estrangulamento do desenvolvimento económico das nações. Assim, de importadores de recursos reais do exterior, como nação em desenvolvimento, passamos a exportadores de poupança doméstica_ soP a rubrica de juros da dMda

eX!Oma:De 1962 a 1986, o BrasD pagou US$

50,8 bilhões relativos a juros do débito externo
total. Ora, isso significa que os credores externos
absorveram da economia brasileira 1O bilhões de
dólares anuais médios no último qúinqüênlo, o
que corresponde, anualmente, a 5% do Produto
Interno Bruto (PIB) e a 20% da Poupança Nadona!. Esse fato, por sj só, compromete a formação
de capital no pais, e por conseguinte, o seu desenvoMmento econômlco de médio e longo prazos..
Não é por acaso que saímos do patamar de taxas
de investimento bruto de 22% do final dos anos
70 para algo em tomo de 16% , particularmente

no (lltimo trlênio.
A crise cambial que o país víve desde meados
do segundo semestre de 1986, trouxe à tona essa
asfOOa: que agoniza a nação. A queda no volume
de resewas internádonals líquidas para 4 bilhões
de dólares em meados de fevereiro passado e
a patente crise de liquidez externa, juntamente
com desequilíbrios internos na esfera do abastecimento e dos preços relativos, e ameaça de recrudescimento do processo inflacionário com recessão económica, levaram o país à declaração da
moratória externa.
Após a suspensão do pagamento dos juros da
dívida externa dia 20 de fevereiro último, as autoridades econômicas do país iniciarão a gestão junto
aos credores externos visando a renegociaçao
plurianual da dMda, sob a forma de um acordo
global definitivo.

O acordo extemo que deverá ser firmado com
os credores dependerá do aval do Senado da
República, na fo~a do referido artigo 42, inciso
II da Constituição Federal. Deve-se compreender
que o acordo externo será de interesse dos Estados, do Distrit9 Federal e dos Municípios. Enfiril,
da própria União. Ademais, cerca de l 0% da díVida a ser renegociada pertencem diretamente a
Estados e Municípios.
_
Em face do exposto, Julgamos imprescilídíveis
a imediata constituição de uma Comissão Especial Interna no Senado, nos termos requeridos,
para que possamos, no momento oportuno, deli·
berar sobre a matéria.
Sala das Sessões, 10 de março de 1987.José lgnádo Ferreira - Femado Henrique
Cardoso - JamU Haddad.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio
Ferreira. para justificar oralmente a sua propo.

sição.

o SR. JOSÉ IGI'IACIO FERREIRA (PMDB
- ES. Pora justillcar proposição. Sem revisão do
orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fazemos esta proposlçOO por ter sobre a mesa
o projeto de resolução que estabelece normas
para a elaboração ieg!slatlva do Senado Federal,
durante o periodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constitui{lte.
Pareceu-nos, Sr. Presidente, que esta matéria
precisa ser aprovada e o Senado Federal precisa
ter a oportunidade de enfocar este _assunto. que
é matéria pertinente às suas atribuições.
Era isto, Sr. Presidente, que brevemente deveria
ser dito, porque é da'maior relevância que o façamos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimento que será lidos pelo
Sr. 19•Secretário.

É lido o seguinte

REQOERIMEI'ITO

N•4, de 1987
Exm~>

Sr. Presidente do Senado Federal
Nos termos do art. 75, alínea "a", do Regimento
Interno do Senado federal, requeiro a V. E:Jc!', ouvi~
do o Plenário, seja criada uma Comimo Especial,
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composta de 7 (sete) Srs. Senadores, para, no
prazo de 90 (noventa) dias, examinar e ava1iar
as razões e _os_ fatos, ~e levaram 9 Governo

11 -Qual o critério adotado para os atendi·
mentes dos projetas solicitados e qual o número
des_sa_soJicitação e dos atendimentos, por Estado?
12 ~ O.ua1 a forma de fiscalização do emprego
das verbas liberadas, no âmbito da própria SEAC?
13- Qual o montante de i-ecursos liberados
pela SEAC para o Estado de Minas, para quais
entidades, que valor e qual o montante de recursos aplicados pela Comunidade nesses mesmos

a decretar a suspensão do pagamento dos encar-

gos financeiros da dívida externa, bem como as
importantes conseqüências dela decorrentes nos
planos externo e interno.
~
Tal Comissão, poderá, para tanto, analisar a
própriã origem e formação da referida dívida,

acompanhando e apreciando, outrossim, a estratégia governamental da negociação, devendo,
ademais, no limite de sua competência e possibilidade, buscar influenciar lideranças politicas. --parlamentares e partidárias e, por melo delas, a
própria opinião pública dos paises credores, sobre

projetas?

14- Dos projetas liberados, quantos já foram
executados, quantos estão em andamento, quantos já fizeram prestação de contas?
Justlftca~o

a conveniência de obter-se com presteza e eficá-

cia a adoção de novos e compatíveis padrões
no reladonamento entre instituições credoras do
primeiro mundo e as nações em vias de desenvolvimento.
·
De tudo isso manter-se-á informado o Poder
Legislativo brasileiro, através do Senado Federal.
Sala das Sessões, 1O de março de 1987. ~
Carlos Cblarelll- Jarbu Passarinho- JamD Haddad - Fernando Henrique Cardoso

Prende--se tal requerimento à importância que
tem essa Secretariá, que é subordinada à Presi·
dência da República, e ao grande interesse deste
Senador em .,companhar seu desempenho, ten.
do em vista os "relevantes serviços" que têm sido
prestados à comunidade carente de nosso País.
Sala das Sessões, 1O de março de 1987 Itamar Franco_

-Itamar Franco.

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O SR- PRESIDEN.TE (Humberto Lucena) -

De acordo com o disposto no § 29 do art. 76
do Regimento Interno. os requerimentos lidos se-rão despachados à Comissão Permanente em cuja competência regimental se cOmpreenda a matéria estudada pelas Comissões Especiais que se
pretende criar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19-Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO
1'1• 5, de 1987
Requeiro, nos termOs do art 239, iterri I, letra
"B"a, do Regimento Interno, sejam solicitadas à
Secretaria Especial de Ação Corriunltárla (SEAC),
através do Gabinete CMI ~ ~guintes inforrt:~a
ções relativas ao PLC 00119/82, el1l tramitação
no Senado, que "Estabelece a competência do
Estado para a distribuição de leite às mães e crianças carentes".
1 -Qual é a competência e atribuições da
SEAQ
"" -2 - Quais foram os gastos ~dos em 86?3 - Quais foram as verbas liberadas? Quem
autoriza tal Uberação?
4 - Quais os recursos e montantes colocado~
à disposição da Secretaria em 86?
·5 - Quais as finalldades das verbas colocadas
à disposição da SEAC?
6 - Qual a metodologia adotada para suas atribuições?
~7-De que forma essas concessões_de yerbas? Através de dinheiro, de cheque? Quais os
números dos cheques correspondentes, referentes a Minas Gerais, e em ·que épõ-ca foram aS
liberações? Tendo sido através de dinheiro em
espécie, por quê?
8 - Quantos funcionários tem a SEAC? Qual
é a forma de contratação, sob que regime traba.
lllista?
9 - Há a1gum funcionário à disposição de autoridade estadual? Quantos e eril que õrgãos?
1O- Quantos prcijetos foram liberados porEstados, número dos projetes e o montante de re.
cursos por Estado, discriminando-os?

O

requerimento que vem de ser lido será publicado
e incluído na Ordem do Dia, nos termos do disposto no arl 279, II, "c", do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre
Senador Rachid Saldanha Derzi.

O SR. SAlDANHA DERZI (PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) --:--Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Frente Ampla da Agropecuária está promovendo, hoJe, o ''Dia Nadonal da Mobilização por
uma Política Agrícola". Sr. Presidente, é o desespero do homem do campo, que se sente completamente desamparado pelo Governo, porque atravessa uma das fases mais difíceis da vida nacional
- o agricultor especialmente.
Com esses juros que_estão aí, a correção monetária e os preços da agricultura totalmente aviltados, querem corrigir a in-flação da Nação à custa
do preço do arroz e do feijã_o, à custa do trabalhador rura1, do agricultor. Não é possível que
estejamos inertes, serri ação, sem uma palavra
em favor dessa geri.te _que hoje, pacificamente,
vem às ruas, em todas as cidades de vários Estados do Pafs, para demonstar ao Governo a insatisfaç_ãq e_ o abandono em que se encontram os
produtores rurais no País.
-~9 Sr.-J_Oão LObo:...._ Permite V. EX um aparte?

O SR. SALDANHA DERZI- Pois não.
O Sr. Joio Lobo -Senador Rachid Saldanha
Derzi, ninguém com mais propriedade para falar
sobre este assunto do que V. E:<~". Externo o meu
apoio, o meu aplauso a esta tese que V. Ex'" defende, ao mesmo tempo em que manifesto uma
estranheza, que pode até ser uma heresia - não
compreendo por que se tabelar o preço do arroz,
o preço da carne em cima do pecuarista, dos
pobres lavradores bra51.1eiros, e não se pode tabelar esses juros. .segurar esses juros, com um tabela
rigida.

O SR. RACHID SAlDANHA DERZI-Muitobem.
O Sr. João Lobo- Por que os banqueiros,
os poderosos têm que ser beneficiados e respeitados póilóâas essas teorias, invencionices, e
os 4uros não podem ser tabelados? Mas a carne,
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o arroz e o milho podem ser tabelados. Não entendo essas coisas. No momento em que V. EX fala
sopre_ o ~. manifesto o meu aplauso e o
meu apoio.

OSR. RACHIDSAlDANHADERZI- Eminente Senador João Lobo, muito grato a V. Ex"
pelo oportuno aparte. Realmente a Nação toda
está estarrecida, hão só nós; representantes dos
produtores rurais, que o País realmente quer conter_ a inflaçãQ à custa do preço do feijão, do arroz
e-do milho. Esses produtos vão pagar pela infla·
ção. Sobe tudo neste País, autorizam aumentos
absurdos neste País, e agora as multinacionais
que controlam as indústrias farmacêuticas têm
o apoio do Governo em dois aU!nf!ntos de preço,
e o ú1timo em mais de 60%.
Por que o produtor rural, ;;:~,quele que produz para matar a fome do povo brasileiro não pode
ser amparado pelo Go'lemo? Os industriais, os
banqueiros estão ai, à tripa forra, ganhando o
dinheiro que querem, enquanto os produtores rurais estão à beira da falência. As micr9empr~~s.
de _Cãmêi"cio e de indústria, também estão à beira
da falência.
Não compreehdo como o Governo está impassível. TOma medidas paliativas que realmente não
vêm ao encontro da necessidade dos produtores
rurais. É preciso que se faça uma politica agrfcola
Séii.:i.neste Pais _ ou, então, não_ sabemos qual será
O futuro dl!s@ Nação.lmporlã-:.se-aiioz qUe chega
agora, na hora da colheita do arroz nacional, e
tínhamos estoque sufiçiente para m"a.nter na entressafra os consumidores_. Faz-se uma importação fantástica de arroz, de segunda ou terce_ira
categoria f5?!}tra os produtores agrícolas que agora estão e<;>lhendo arroz e não têm armazéns para
dePositá-los, j:)Qi"cjue hoUYe um exCeSso d..e prOdução este ano no Brasil, atendendo a um apelo
do-oovemó, qiJ~ _pédia que se plciiltasse, porqUe
no
passado fomos obrigados a importar gr_ande qllantidade de milho. _9 prodl!_t~r rural, esse_
homem que tr'!halha pela grandeza desta Nação,
atendeu ao ?Jpelo do Govemo, e planta o arroz,
e:_l§:emos uma produção a mais, de cerca de
50% do produzido no ano passado.
NãQ_ t.em_qs preço, porque ainda está chegando
o _-t:nilho in)portadoJ agora, na hora da colheita
do milho brasileiro pelOs hossos pfodutores, sobretudo não temos armazéns para colocar arroz,
o nosso-milho e o n_osso _feljão. . .
É incrív~. Sr. Presidente, que o G~emo, os
homens da política económica deste País não
~tent~m_ para _él.queles que reahnente trabalham
Com patriotismo e_ denodo- pela grandeZa de.stã
nossa Patria. Não são os banqueiros mais patriotas que os nossos humildes agricultores e produ·
tores rura[s. Estes, sim, é que_trabalham pela gran·
deza do nosso País.
O Sr.lranSafalv-a-Permite V. Ex"_um apar~
te?

ano

O SR. RACHID SAlDANHA DERZI -Sr.
Presidente, não posso deixar de dar o meu apoio
a este movimento. Não daria apoio, se esse movimento fosse inftltrado de outras intenções, ou fosse uma política que não a da dasse dos agricul·
tores e dos pecuarlstas,_ _
Há denúncia de Governos de que há infiltração
dentro desse movimento, o que não é verdade,
porque se houvesse; não teria o meu apoio. O
meu apoio é, realmente, ao_ homem que está trabalhando pela grandeza desta Nação. _
Ouço;- cigOrã, o aparte-do nobre Senador Iram
Saraiva.
O Sr. Iram Saraiva- Nobre Senador Rachid
Saldanha Derz~ V. EJ{II é muito feliz quariâo defen·
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de uma classe que vem, neste País, parece que
durante mesmo as CapitaniaS Hereditárias, -sofrendo pesados ônus quando V. Ext' levanta que
os banqueiros do Brasil nunca deram a sua contri·

os pobres produtores brasileiros não podem também pedir uma moratória de 180 dias ao Brasil,
apenas o tempo para que possam comercializar
o seu produto? O Governo não- está comprando
e os preços mínimos estabeleddos não são reais,
são defasados, não correspondem à realidade.
É triste Srs. Senadores, se ver, nesta hora, os
noss_os pat~!d::'s- do_campO nesta- situação.

buição, eu diria que, aJérn de nã.o dar a sua contri-

buição, são os verdadeiros sanguessugas da Pátria, são os parasitas, aqueles que realmente te-

riam que ser responsabilizados -

como o serão

perante a História, como os úT1icos respon-

sáveis por toda a quebradeira que há neste País.
Todo instante _em que~ o Govenioôraslleiro tentar
procurar meios de desenvoMmento nesta Pátria,
terá que dar um basta a esses juros escorchantes
e, principalmente, onerar aqueles que vêm há
muito tempo explorando o trabalhador brasileiro,

O Sr. Olavo Pires- Permite V. Ei' um aparte?
O SR- RACHID SALDANHA DERZI- Ouço
v. Ex'
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contrário, na minha maneira de inteipretar, Sua
Excelência não será merecedor do nosso apoio.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI-Muito obiigado a V. Ex-, nobre Senador Olavo Pires.
V. Ex', que é de _um Estado de grande produção
rural, comPI-eende bem esse problema. Estou plenamente de acordo. O Presidente anterior do Banco Central homem do_ BAADEStO, efã quem
ãdvogava as altas de juros mais fantásticas possíveis. Nunca permitiu que os juros fossem ao menos controlados, não tabelados. Veja a quem está
entregue essa Nação.
V. Ex" tem razão. O Senhor Presidente da República está inteiramente iludido com as informações que tem recebido dos seus auxiliares. Sua
Excelência precisa abrir a janela e ver a realidade
do que se está passando contra o homem do
campo, o homem rural brasileiro.

O Sr. Olavo Pires --Após ouvir com atenção
as suas palavras, que representam não só um
posicionamento pessoal como om protesto veemente de um Parlamentar que aqui está para realmente defender os interesses da Nação, não só
O Sr. Edison Lobão- Permite V. ~ um
me assado ao seu pronunciamento como tamaparte?
bém presto o meu repúdio paralelo a essa condição atual que reina em nosso País. Estamos sendo
OSR- RACHIO SALDANHADERZI-Pois
espoliados, estamos convivendo com Ulila situanão, nobre Senador. Ouço V. Ex~.
ção inaceitável, como disse V. Ex', através da qual
tudo é tabelado, menos os juros. Temos que atenO Sr. Edfson Lobio - Eminente Senador
tar para situações interessantes. Todos sabemos
Rachid Saldanha Derzi, V. Ex'!' procede muito bem
que a maior parte da Diretoria do Banco_ Central
quando defende aqui a posição dos nossos agrie-Composta p()r _banqueiros oriundos do BRAcultores. Esse Pais, durante muito tempo ainda,
DESCO, !taU-; BAMERINDUS e outros bancos
terá que viver com a aj_uda do campo. Em verdade,
fortes da Nação. Todos sabemos, e somos cons-- os nossos agricultores tein Sido, ao longo destes
cientes, da impotência do Governo para tomar
anos todos, os maiores prejudicados. Ainda há
átitudes com relaçllo ao tabelamento dos juros
pouco referia V. ~a indústria farmacêutica, que
e não temos tondlções de conviver com essa
é, em sua grande totalidade,_oriunda do exterior.
situação, porque já está provado que a alta taxa
Recordo-me que,- por iniciativa nossa, fizemos
de juros reverte uma situação insustentável, é a
uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câprincipal mola propulSora da inflação. A aplicação
mara, há alguns anos, e dessa Comissão resuhou
no· mercado de capital é outra prática que tem
O SR- RACHID SALDANHA DERZI-Muia segurança de que a indústria farmacêutica realto grato. V. Ex! é_ um grande--representante do
de ser controlada, tem de ser, senão exterminada,
mente_ assalta o País. Nenhuma providência se
homem do campo, do trabalhador rural, que é
pelo rne!JOS _c_gotrolada, porque hoje em dia nintÇ>moU quanto àquela irregularidade que se vinha
um baluarte aqui, no Estado de Goiás, também
guém em sã consciência deixa de aplicar os seu
praticando e que continua a se praticar no País.
capital no mercado de capitais para auferir um
solidário com esse movimento. Apesar de o MinisSobre os agricultores, de fato, ou o crêdito tem
tro da Agricultura ser um homem de Goiás, ser
lucro, para investir em qualquer empresa, em
sido escasso oa·osj_uros altos, ou quando o agrium homem bem intencionado, desejando realqualquer negócio. Então, o País está mergulhan~
cultor produz com a ajuda de São Pedro não
mente encontrar um denominador comum para
do_nesse verdadejro_~ocalipse. E há questão de
há armazém suficiente para estocar os seus proUns 15, 20 dias, o que me causou total espécie,
amparar o homem da.zona rural, S. EX esbarra
dutos. Os juros, de fato, dependem do Banco
na política econômico-financeira ou nos homens
em urna audiênCia qUe tive com _Sua Excelência,
Central, e o Banco Central tem sido dirigido por
da política económico-financeiro_ deste I:'a!:'L
~~Sénhor Presidente da República, quando fiz ver
economistas brasileiros que não se preocupam
Realmente V. Ex" fala dos juros. Então, vão -perà total necessidade dessa mudança, Sua Excecom os agricultores, muito menos com a situação
mitir aumento de 38% no preço do arroz e: do
l~ncia, numa demonstração de dissociação _com
dos brasileiros, de um modo geral, em matéria
feijão, quando os juros estão- a 23% ao riiês: O
a realidade Ou numa demonstração de_ tentar
de juros. Estão preocupados com o seu emprego
que representa para a Nação o aumento de 38%
s-t.ibstimar a minha pessoa, disse-me que a taxa
seguinte na iniciativa privada. nOs bancos particupara o arroz,.,o feijão, o milho, produtos de pride juroS publicada pela imprensa não condiz com
lares, Por isso que o_ PFL- deddiu, e eu pr6prio
meira necessidade, quando os juros dos bancos
a realidade. Disse-me que a taxa de juros vigente
vou apresentar um projeto, que,..'os diretor_es do
é muito aquém da taxa de juros divulgada pela
estão a 23% ao mês? Airidã pedEiin os produtores
Banco Central tenham os seus nomes previamenrurais que os poupem da correção monetária dos
Imprensa e propalada por todo o Brasil. Então,
te examinados pelo Senado Federal. O Senado
empréstimos rurais e dos investimentos que fizeestamos diante de uma realidade difícil de ser .Federal precisa participar da política económica,
ram de 1~ de março de 1986 a 28- dé fEivereiro · aceita. Ou o Presidente d~_ República está mal
através do exame doS nomes dos diretores do
de 1987, o que é muito justo, porque quando
infonnado, e isto não pode acontecer, ou o PresiBanc.o Central, que não poderão, por esse projeto
fiZeram o seu programa de investimento de traba·
dente da República está subestimando a compeque vamos apresentar, ser nomeados para os
lho, os juros eram de 10% ao ano, sem a correção
tência e o conhecimento dos parlamentares. Eu
bancos privados durante o tempo em que permaq_uero concitar a todos os parlamentares aqui premonetária. Por que voltar a cobrar a correção
necerem no Banco Central. Adianto a V. Ex", e
monetária de uma transação feita há um ano?
sentes para que façamos um movimento forte,
também ao eminente Senador Olavo Pires, que
coeso, definido e materializado, no sentido de tenNão se justifica. É preciso que reaJmente atendao Presidente José Samey está profundamente
tarmos junto ao Senl)çr Presidente_da_ República
mos ao homem do campo, que está à beira da
preocupado com essa situação de juros. Sua ex~ma medida patriótica e mude realmente essa
miséria e da falência.
~
celência tem adiantado freqüentes relat6Iios aos
Sr. Presidente e Srs. Senadores, advogo que
situação que está exiStindo no País, uma situação
dirigentes da política económica do País e está
de alta taxa de juros. Inclusive, nobre Senador,
haja uma moratória para as operações rurais por
interferindo pessoalmente para que seja soludo-180 dias, apenas dêem prazo para que os produsugiro que essa moratória não seja pretendida
nado o problema dos juros e do _crédito aos nostores ruriDs negociem o seus produtos e paguem
por V. Ex.', porque é mais um paliativo e não nos
sos agricultores.
os seus compromissos nos bancos, mas a juros
podemos estar baseando em paliativos. Temos
.O SR- RACHID SALDANHA DERZI-Muide 10%, sem essa famigerada correção moneque tomar uma medida decisiva. As taxas de juros
to grato, nobre Senador Edison Lobão, pela contêm que cair realmente, a taxa de aplicação no
tária
tribuição que dá a este meu pequeno pronunSr. Presidente e Srs. Senadores, o agricultor,
mercado de capital também tem que automaticiamento.
cament_e caJf,-para que, então, possamos, a partir
o pecuarista, o homem do campo necessita, coSr. Presidente, Srs. SenadoreS; uma Comissão
dai, esboçar qualquer atitude de apoio a Sua Excemo o Brasil está necessitando e apela para os
da Frente Ampla que esteve com o Senhor Presi·
banqueiros mundiais, de uma moratória. Por que
lência, o Senfiõr Presidente da República, caso
explorando o campo, e que em nada fazem cres-cer a produtividade do Brasil. AJém disso, n-obre
Senador, há um fator preponderante. Quãndo os
agricultores brasileiros vãos às ruas, numa reivin·
dicação mais do que justa, não querem atrapalhar
a vida nacional. Ao contrário, estão realmente
preocupados em mostrar que o Brasil é auto~su
ficiente, desde que o Governo se interesse. t preciso que o seu movimento seja reconhecido, e
se grupos alienígenas, se grupos estranhos ao
movimento dele se aproveitam, que as próprias
lideranças do campo mostrem isso. Aproveito a
oportunidade para parab_enizar V. Ext por tocar
que extirpar do Brasil - o problema dos juros
que cada vez mais está assolando a Pátria Por
esta razão, associo-me a V. EX', para dizer ao BrasU
que queremos uma nova política brasileira fora
de grupos multinacionais interessados menos na
produção e mais que nos chafurdemos numa
situação mais difícil do que a que nos encontramos. Muito obrigado a V. Ex'.
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dente da República, formada por altos represen-

tantes da zona rural brasileira, entregou um documento a Sua Excelênda o Senhor Presidente da
República, com as seguintes reivindkações:

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçao 11)
O SR- PRESIDErl'lE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Olavo Pires.

O SR- OLAVO PIRES (PMDB- RO. PronunSr. Presidente, Srs.
1 -prorrogação por 120 dias das taxas Senadores;
de jw-os fixados na Resolução n9 1.131, do
N~ é sem emoção que ocupo pela vez primeira
Banco Central 1O% ao ano sem córreção a tribuna do Senado Federal, com o pensamento
de custeio e investimentos até 30 de jW)ho voltado para o valoroso povo de Rondônia, a
deste ano;
quem devo o voto de confiança para representá-lo
2 ....... isenção absoluta de cobrança de cor- na Câmara Alta do Parlamento Nacional.
E quero que minhas primeiras palavras nesta
reção monetária em todo e qualquer crédito
rural, no período que vai de ]9 de março
augusta Casa Legislativa sejam para congratude 1986 a 28 de fevereiro de 1987;
lar-me com o nobre Presidente Humberto Lucena
pela oporb.ma decisão de convocar o Senado Fe·
3 -instituição de um "bónus colheita"
ou ''prê-EGF" (Empréstimo Garantido do
deral na forma do art. 29 da ConstJ.tuição vigente,
Governo Federal) para a safra de verão;
-que prevê a reunião do Congresso Nadonal a
-suspensao imediata da venci;:~ de produ- partir de 1~ de março.
tos agricolas estocados pelo governo;
Em-corivocando o Senado para reunir-se regu·
4 - novos reajustes de preços, a nivel larmente, o Presidente Humberto Lucena evidende varejo, para os produtos agrlcolas;
cia o propósitO- que tios anima a todos de acatar
o texto constitucional até que o novo texto seja
5 - suspensão de qualquer importação
de produtos alimenticios ainda em curso, votado pela Assembléia Nacional Constituinte.
bem como re--exportação do milho e arroz
Evidentemente, aqui estamos porque fomos
importados;
eleitos Senado.t:es com a missão de integrar a
6 -liberação do crédito de custeio (VBC) ASsembléia Nacional Constituinte. E negar ao separa todos os cafeicultores, e não apenas nado as condições indispensáveis para o debate
e a discussão das matérias de sua competência
para os mini e pequenos produtores;
7 -preço de garantia para o café indexado é violentar o óbvio por contrariar a norma constitucom bMe nos re~ustes cambiais e garantia cional vigente..
do governo para a compra de qualquer qu~~
_ Cqngratulo-me, igualmente, com o nobre Setidade de café ofertado ao IBC;
nadOr Fábio Lucena pela luta que vem empreen8 - criação de um plano de consolidação
dendo em defesa do Senado Federal. Ele, que
e, renegociação dos débitos agricolas dos
com_ tanto idealismo abdicou de um mandato
produtores por um prazo de cinco anos, com
anterior, para chegar à Constituinte ungido pelo
dois de carência e taxas de juros especiais;
voto popular, tem plena legitimidade para fazer
Muito mais prazo pede o Brasil aos banqueiros valer o mandato de senador que recebeu do povo
internacionais. E não vamos atender, nós, os nos~
amazonense.
sos produtores rurais, Sr. Presidente e Srs. Sena. Por isso mesmo, ao idealista defensor da Redores?
AmazôrUca, soma-se agora o lutador-imba9 -empréstimos de emergência, via Ban- tível com o gládio da palavra e a força de sua
co do Brasil, para agropecuarlstas em dificul- inteligência, em defesa desta instituição secular
que é o Senado Federal.
dades financeiras;
Igualmente parece-me do mais longo alcance
10 - finalmente, mantém as 28 reivindipolítico a decisão adotada pelas Uderanças desta
cações contidas no documento entregue anteriormente ao presidente Samey e que prevê Casa, no sentido de adaptar o Regimento Interno
do Senado aO Regimento Interno da Assembléia
a criação de comissões mistas - governo,
Nacional Constituinte, possibilitando o funcionaprodutores e bancos - destinado à fixação
de uma politica agricola estável e pennanen- mento regular da Câmara Alta, e sepultando de
vez a tese da Constituinte exclusiva.
te.
Como ê curial, por maior que seja a autoridade
~a Assembléia Nacional Constituinte, ela não poSr. Presidente, Srs. Senadores, é pre<:iso que
de ter nas mãos o destino das instituições demoprestemos atenção. O homem do campo é realcráticas brasileiras.
mente um homem pacífico, é um homem que
Ela é e deve ser soberana, mas não pode subs-trata somente de trabalhar. Não tem tempo nem
tituir uma época de autoritarismo, pelo autorita·
gosta de ir à cidade. Porém, hoje, os trabalhadores rismo de uma parcela que pretenda reger os destido campo estão em todas as ddades do Brasil, nos políticos do Brasil.
para pedir ao Senhor Presidente da República olhe
Neste momento histórico da vida nacional,
para eles, que realmente são os grandes brasi- quando tão raros são os exemplos de coragem
leiros que estão trazendo o desenvolvimento e
e fumeza nas decisões politicas, a convocação
o progresso desta Nação.
do Presidente Humberto Lucena ressoa como
Dizem que existem parlamentares que não
uma advertência aos idealistas deste País.
apóiam esse movfmento, por suspeitarem haver
O SenãdO Federal não pode ficar na depennele infiltração de extremistas. Ora, Sr. Presidente, dência da boa vontade de alguns e do bom humor
se assim fora, não estaria eu aqui, nesta tribuna,
de outros! E:: uma instituição política nadonal in·
para apoiá-los. Se dou o meu apoio, e aq'ui recebo
dissociável do próprio sentimento da nacionalio apoio de todos os Srs. Senadores ao clamor dade brasileira, independente da vontade dos godesses homens do campo, é porque realmente vernantes e da boa vontade dos governadores.
conheço as dificuldades, a angústia por que pasO gesto histórico do Presidente Humberto Lusam os produtores rurais do Brasil.
cena não deve ser uma atitude isolada de uma
Srs. senadores, é nosso dever trãbalhar,-procu· liderança altiva-da Paraíba. Deve ser um grito unisrar fazer o Senhor Presidente da República sentir sono do Brasil inteiro, partido de todos os Sena~
que é predso tomar medidas urgentes em defesa
dores que reúnem milhões de votos de cidadãos
desses verdadeiros brasileiros que constroem a
brasneiros de todos os recantos do Brasil.
grandeza desta Nação no desconforto, no aban·
Com tais argumentos, cipelo aos meus ilustres
dono, lá da zona rural. (Muito bem!)
pares para que cerremos fileiras em defesa desta
cia o seguinte discurso) -
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Instituição, que através dos tempos, vem representando o equilíbrio federativo que deve merecer
dos verdadeiros democratas o maior incentivo ao
seu fortalecimento.
A independência e harmOnia doS Três PodereS
da República constituem a pedra angular do regime democrático.
Nessa independênda reside nossa grandeza,
que haverá de ultrapassar os invernos e as gerações, porque os homens passam como passam
as estações das flores, e as instituições pennanecem desafiando a indemênda do tempo. As·
sim é o Senado da RepúbHca, a quem aqui homenageio, na pessoa de seu Presidente Hwnbero
Lucena.
O SR. PRESIDErl'lE (Humborto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo.
O SR. JOÃO LOBO (PFL- PL Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É wn pouco estranho, numa manhã chllVOSa
nesta cidade que é uma verdadeira redoma que
nos isola e nos tira da realidade dos nossos Estados, levantar, o prC:iblema· da seca que- atihge o
meu Estado e grande parte da Região nordestina.
Sr. Presidente, tenho sido acossado, verdadeiramente acossado, solicitado pelos meus conterrâneos, para que fale, levante a voz em nome
do Piauí, a fim de que aquele estado, mais uma
vez. não fique esquecido das autoridades compe~
tentes, quando se trata de dar algum suporte,
algum apoiamento às suas reivindicações. O P'l8uí
está sofrendo talvez a mais cruel das suas secas,
que se repetem periocUcamente. Cruel, porque
a aparência é de que não há seca, há um verde
ilusório na pastagem, nas terras de todo o Estado.
Mas nada da agricultura se crioU, ou s~ manterá
-vivo durante este periodo que deveria ser o período do inverno piauiense. O pique das nossas chu~
vas deve atingir os meses de outubro, novembro
e dezembro e nestes ~s meses. nas regiões do
Centro-Sul do Estado do Piauf, as precipitações
pluviométricas não chegaram a 100 milímetros,
quando deveriam estar em tomo de 8000 a 1000
milímetros. Não há uma gota de água nova nos
açudes daquelas regiões; não há um pé de milho
criado, seguro contra a estiagem e o sol inclemente que se vão processar nos próximos dias.
Então, há uma expectativa triste, sombria, para
toda a agricultura piauiense e a_Jraca pecuária
extensiva daquele Estado. Estamos verdadeira~
mente apreensivos, e mais apreensivos ficaram
os rrteus conterrâneos quando ouviram que a
atenção dos poderes públicos voltaou-se somente
para o norte de Minas. Bahia e alguns poucos
municípios de Pernambuco e Alagoas. Evidente
que há realmente uma grande seca instalada nessa região da Bahia e na região de Minas Gerais.
mas por que não estenderam um pouco mais
as suas vistas até aos Estados do Piauí, Ceará
ou Paraiba; daquele Nordeste sofrido que_ tem
sido castigado periodicamente pela crueldade das
estiagens e das secas que destroem uma fraquíssima infra-estrutura que os governantes têm ten~
tado montar naquela região?
Vejo, Sr. Presidente, a notícia divulgada hoje,
dizendo que:
" ...então sofrendo o problema de estiagem
42 Municípios de Alagoas, 32 de Pemam-.
buco e, apenas, 6 do Piauí e 5 do Rio Grande
do Norte"
Não estamos querendo que o Piauí, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, etc., sejam incluídos
neste projeto que está remetendo pipas para o
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abastecimento d'água às popu1ações. Que está

Sr. Presidente, inCÔI'j>oro, evidentemente, essa
informação ao meu discurso, porque ela quase
que vale por tudo o que já disse até este momento.
Sr. Presidente, é preciso parar com essa estória
de que o Nordeste vive agradecido, beneficiado
e assistido lautamente pelos poderes desta República. Isso é uma ilusão e um engodo; isso é apenas notícia de jornal, é apenas notida de televisão
para diminuir talvez a força reivindicatória dos
nossos pleitos, dos representantes nordestinos
neste Congresso.
As coisas mmca chegam direito para o Nordeste; sempre há um entrave, sempre há qualquer
desvio de percurso que faz com que o Nordeste.
mmca realize no tempo preciso as suas necessidades, as suas reivindicações.
Sr. Presidente, finallzando,leio aqui outro tópico
que me chamou a atençao; este do CoiTei o Bm:~

remetendo alimentos para atender também essas
populações, querfamos apenas que essa inclusão
evitasse as altas taxas de juros e novamente a
indexação dos projetos, dos investimentos feitos
naquela região. Do dia 27 de fevereiro em diante,
todos os investimentos do Nordeste que foram
pautados, contratados por uma taxa lixa de I 0%
ao ano, vão sofrer a correção das OTNs e mais

6% de juros, isto e. Sr. Presidente, vão ficar completamente sem possibilidades de serem liquida-

dos pelos lavradores e pecuaristas daquela região.
Sr. Presidente, procuramos hoje o Sr. Ministro
do Interior e manifestamos a nossa preocupação
· com a atitude que está sendo tomada em relação
ao Nordeste. Sabemos a crítica que a imprensa

e os altos poderes têm recebido quando tratam
da seca do Nordeste, da célebre indústria das
secas; por mais que se fale na indústria da secas,
tudo isso ainda é pouco para: a realidade do que
acontece naquela região. S6 quem anda naquelas
terras pobres. naquelas terras calcinadas pelas
secas, que assiste àquela pobreza frremediável
do homem nordestino, sabe que nada disso é
verdadeiro, não há nenhuma indústria de seca,
ninguém enriquece com a seca do Nordeste, ninguém cria as suas famílias, os seus filhos, falando
de seca e com indústria de secã. Estamos, apenas,
Sr. Presidente, tentando sobreviver, tentando nos
manter vivos, enquanto assistimos ao grande desenvolvimento da agricultura e da pecuária no
restante do Brasil, como se fosse um pafs vizinho,
ao qual n6s não pertencemos, para o qua1 nós
somos apenas uma reserva de mercado.
Sr. Presidente, levei estas preocupações ao Sr.
Ministro Costa Couto, hoje, nesta manhã chuvosa.
Evidente que o Impacto das palavras de seca,
numa manhã de Brasília enevoada é qualquer
coisa de surrea1ista. Antes de prosseguir, gostaria
de conceder o aparte ao Senador Divaldo Suruagy.

sHlense:
· '"56 em 1987 _:_falando dos reC1.U'SDs que
irão para o Nordeste- quase 15 bilhões
estão destinados pelo poder púbHco para o
Nordeste..."
Parece que isso é a salvação_ total, isso é o
sétimO céu qo~ está -prometidO ao homem nordestino, à região mais pobre e mais sofrida deste
País. Om terço deste País, 30 mühões de homens
numa subvida vão ficar bem atendidos. porque
parece que 15 bilhões ir® para o Nordeste. Mas,
urra pouco na frente dessa notfcia, o PROCENlRO
anuncia que investirá 82 bilhões no Centro-Oeste,
no riqu'LSSimo Ceittró-Oeste -brasileiro, ollde talvez
exista a melhor condição de vid~__ c;feste f'aísi 82
bilhões serão afiitveStidos. E- esses com certeza
serão investidos, mas quanto aos 15 bilhões do
Nordeste nós temos as nossas dúvidas.
Sr. Presidente, tudo só acontece para os gran~
des, para os poderosos e para os ricos. Acho
que nós nordestinos ainda vamos permanecer
à espera- áe-que_ a justiça soCial seja estendida
àquela região. Eram essas as minhas palavras.
(Muito bem! Palmas.)
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e do Presidente Sarney para que a Asembléia Nacional Constituinte fosse, também, congressual.
É engraçado, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que todo dia é preciso que se lute para que essa
promessa e·essa IegisJação sejam compridas. Dia
sim, dia não, aparece ou na Câmara dos Depu~.
tados ou no jom2tl, ou seja lá onde for, alguém
sugerindo teses novas que, no fundo, são a mesma coisa: querem acabar com o Senado da República.
Eles podem dourar pílula como bem entender,
podem querer colocar vaselina, mas no fundo
o que pretendem, única e simplesmente, é fechar
o Senado Federal.
É preciso notar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que realmente os Senadores são muito bem trata~
dos pelos ilustres Deputados- tratam com respeito, com a maior cordialidade, com a maior
estima, com toda consideração - mas há um
grupo que parece que tem um preconceito, a1guma coisa contra o Senado da República que, foi
não foi, ameaça fechar o Senado da República.
Ainda anteontem um dos Uderes proeminentes
da Câmara dos Deputados fez uma ameaça velada ao Senado: o Senado trate de aceitar o que
a Câmara está dizendo, senão fechamos aquilo.
Parece que estão tratando com crianças, com
meninos, sujeftos a levar algumas palmadas se
não se comportarem ·dfreito. Então, o Senado éobrigado, de vez em quando, a aceitar essas imposições da Câmara dos Deputados.
O Sr. Dlvaldo SUruagy- Pennlte V. EX' um

aparte'?
O SR. HÉUOGUEIROS -Om instante, nobre Senador. Já concederei o parte a V. Ei<'.
Felizmente, porém, a atitude do Presidente

Humberto Lucena, acompanhado maciçamente,
esmagadoramente, solidariamente, unanime~
mente, por esta Casa, feZ córit que o- Senado
mostrasse que quer existir, vai existir, foi eleito·
para existir e vai ser dificil nos fechar.

Sr. DlvaJdo Suruagy -Senador _João Lobo,
O Sr. Jamll Hadclad - Permite V. EX' um
gostaria que V. Ext rrie concedesse a honra de
aparte?
referendar os argumentos brilhantemente defenO SR- PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O SR. HÉUO GUEIROS -Já ouvirei oaperdidos e esposados neste instante, onde V. EX' - Concedo a palavra õ emiriente Senador Hélio
tede~EX'
·..
.
rell"ata e, por mais eloqüente que seja, não conseQueiras.
Agora, dito Isto, Sr. Presidente, quero dizer que,
gue pintar a verdadeira imagem do quadro que
embora respeite o projeto de resolução elaborado
assola o Nordeste neste perlodo de seca. Mas.
O SR. HÉUO G<IEJROS (PMDB- PA Pro- com muita paciência, com muito labor e com
a razão do meu aparte não é apenas a de conceder
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora- muita dedicação pelos eminentes Uderes desta
o apoio aos seus argumentos, é para acrescentar
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Casa. ele é meio tímido - quer abrir o Senado
um dado que é muito significativo e que dela
Esta Caia estâ Convocada; esta mãnhã, para mas dá uma satisfação para quem não o quer
esta Casa tenha conhecimento: e que a maiOria
votar uma acomodação do Regim~nto Interno ao e diz que será aberto pela metade. Fica meio
dos recursos que são transferidos pelo Governo
funcionamento concomitante com a Assembléia
aberto e meio fechado. Então, acho que se o
Federal para o programa de combate às secas
Nacional
ConStituinte. Em primeiro lugar, desejo Senado é para ficar aberto - e deve ficar aberto
são recursos de orçamento dos Ministérios, já esviril do Presidente
louvar
a
atitude
constitucional
e
___.,~deve ficar aberto integralmente, inteiramente,
pecíficos para a região nordestina, não se acrese dos membros d_esta C~._ fazendo com que sem nenhuma podac;ão, sem nenhuma castra~
centa nenhum fato novo; na verdade, na maioria
se
respeite
a
CoriStitiiição
brasileira
que
está
em
ção. Náo tem essa história de dizer que aquela
das vezes, sáo transferêndas de rubricas orçapleno vigor. É predso notar que quem inventou ComisSão vai funcionar mas aciuela Outra não.
mentárias que são vendidas à Naç:áo através da
essa
história
de
convocação
de
Assembléia
ConsPor quê? Ou fuitdOitam todas ou não funciona
Imprensa, com anúncios bombásticos, cOmo se
tituinte foi o Presidente Tancredo Neves que, desnenhuma. Se o Senado precisa dos trabalhos das
fosse a alocação de novos recursos. Na verdade
de
o
primeiro
instante,
declarou
que
era
uma
As~
Comissões permanentes,_ ppr que abiii o Senado
são simples transferências e é mais engodo que
sembléia
Nacional
Constituinte
congressual.
Isso
e fechar as Coritissões? E assim que ele Será
se oferece à Nação quando se quer conceder
o Brasil inteiro soube, houve pregação em praça . fechado definitivamente - com essas cessões,
estabilidade ou prioridade à transferência de república
e,
morto
Tancredo
Neves,
o
Presidente
com essas concessões, com essas tibiezas. Não
cursos para a região nordestina. V. EX' tem todo
José Samey honrou a palavra empenhada pelo
é por ai que nós vamos nos afirmar.
o meu apoio e a minha solidariedade, porque,
da
Nova
República
e
mandou
para
o
.
fundador
Sr. Presidente, estou, neste momento, exaltan~
neste iÍlStante, V. Ex'- interpreta os anseios de mi~
Congresso uma riienSa-gem fazendo a corwoca~ do a posição do Senado, exaltando a posição
lhões de nordestinos que estão sofrendo por essa
c;ão
da
Assembléia
Nacional
Constituinte
conda Presidência mas fazendo restrições ao projeto
estiagem prolongada.
gressuaJ: funcionaria a Constituinte e_ também o
elabora~o pelos eminentes líderes partidários.
CongreSso~ -- - ··
- · ·
·
·
O SR- JOÃO LOBO- Sr. Presidente, a esta
Houve a primeira batalha no passado por ocaaltura eu poderia finalizar o meu discurso, porque
Concedo o aparte ao eminente Sellador Diva!~
sião da votação dessa emenda Houye quem se
já recebi o apoio de um dos homens mais lúcidos
do Suiuagy.
insurgisse contra essa. idéia, mas, depois de muita
da região nordestina brasileira, que é o GoverO Sr. ·olvaldo Su111agy - Senador Hélio
luta e por votação madça do Plenário das duas
nador, por duas vezes, das Alagoas, o Senador
Cas®, foi vitoriosa a tese do Presidente Tancredo Queiras, V. Ex' foi feliz quando trouxe. como causa
Divaldo Suruagy.
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mafor da

~onvocação

da_ Assembléia Nacional

Constituinte, o sentimento do Presidente Tarii::re-do Neves, que era um sentimento catalisador do

pensamento da maioria _da classe política brasileira, quando queria ordenar um novo sistema
de leis com o endosso moral e político de uma
Assembléia Nacional Constituinte. Mesmo porque, das seis primeiras Constituições do Brasil,
todas que tiveram as suas assembléias nacionais

constituntes foram, convocadas como conseqUência de uma ruptura politica, ec_onômica e

social da sociedade. A _de l S24, todos nós sab~
mos, como a c.onseqüencia da Indepêndenda,
em 1822; a de 1891, pela Abolição da Escravatura; a de 1934, pela Revolução de 1930 e 1932,
em São Paulo; a de 1937, pelo Estado Novo;
a de 1946, pela deposição de Getúlio Vargas, e
a derrubada do Estado Novo; a de 1967, teve
como conseqüência o Movimento de 1964. De
todas elas, a sétima-e é lamentável que o Brasil,
em cento e poucos anos de independência. já
esteja vivendo as emoções da sétima Assembléia
Nacional Constituinte - e ela tem que ser uma
Assembléia caracterizada dentro desse sentimento que V. Ex' acaba de expor e defender para
todos nós. Faria mais uma observação a esses
pontos de vista esposados por V. Ex' a respeito
do Regimento que está sendo proposto pelos Uderes da bancada. Em tese, o meu primeiro sentimento era de comungar desse radoncínfo brilhante de V. Ex', mas cheguei à coclusão de que
são válidos os argumentos apresentados pelo Uder Fernando Henrique Cardoso de que-não interessa, neste instante do quadro da rea1idade política brasileira, nenhum confronto, nenhum choque com nenhum dos Poderes existentes ou em
vigor dentro da nossa sociedade. O Senado Fede1'81, que é uma Casa que vem dando exemplo
de equilíbrio, de sensatez, de harmonia ao longo
da história deste PaíS; ni<iliS uma vez, neste instante
de perplexidade em que a Nação se encontra,
oferece o seu exemplo dignificante. Acho que as
demais Comissões pciâerão ser implantadas paulatinamente, na medida em que elas se_ façam
necessárias. Quando eu digo na medfda em que
elas se façam necessárias, V. Ex' já definiu por
que na prática elas se farão necessárias com muito rapidez; e com mu..ita velocidade~MYito obrigado
peJo aparte que V Ext me concedeu.
, O SR- HáJO OOEIROS -Muito grato, eminente Senador Divaldo Suruagy. ao brilhante
aparte de V. Ex' que f~ em síntese, uma história
das Constituições brasileiras.
Quero apenas discordar de V. Ex' quando tem
medo de confrontação. Acho que o mal do Brasil
é isso: por qualquer coisa, não vamos confrontar,
não vamos pressionar. Vamos acabar com isso,
vamos confrontar, vamos pressionar -dentro da
lei, dentro da legalidade, não há por quel Por
exemplo, se o Senado Federal não confrontasse,
não reagisse às pressões, ele estaria fechado.hoje
tranqüilamente, ninguém estaria reunido aqui.
Mas houve a confrontação sadia, salutar, consti.tu~
dona1 e o Senado Federal está aqui funcionando
a desperto das agressões e das ameaças recebidas. Sou partidário da pressão, sou partidário da
confrontação, acho legitimo o direito de a1guém
me pressionar, de (!onfrontar comigo.Agora, tudo
·dentrO da ordem, da legitimidade e da legalidade.
Todos temos certeza que a ordem, a Constituição,
a legalidade estão nesta: posição nossa, portanto,
não temos o que temer. Vamos seguir em frente
c:om essa posição.
O Sr. Divaldo Suruagy - Respeitamos o
pensamento de V. ~. mª-s quero deixar claro
que em momento algum usei a palavra "medo".
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O SR. Hálo QOEIROS - Muito obrigado
a V. ~- Eu jamais ia admitir que wn nordestino
bravo como V. Ex' fosse se impressionar com
a palavra "medo".
O -que quero dizer, nobres Senadores, é que
é meio tímido esse projeto dos eminentes membros; começa dizendo coisas que não têm necessidade de ser ditas: ''Parágrafo único do a,rt. 29:
a Ordem do Oia será organizada pelo Presidente
do Senado."
Isso está no Regimento. Está chovendo no molhado. Para quê esse prágrafo único solene, formal, para dizer que a Ordem do Dia será organizada pelo Presidente do Senado? Haveria necessidade do parágrafo único se se dissesse: "a Ordem do Dia não s~ organizada pelo Presidente
do Senado". Mas, dizer que a Ordem do Dia é
organizada pelo Presidente do Senado é chover
no molhado, porque esse princípio já existe no
Regimento, é respeitado e sempre coube à Presidência da Casa estebeJecer a Ordem do Dia.
A outra restrição, eu já disse de raspão, é em
relação ao funcionamento das Comissões técnicas. Funcionam as Comissões Diretora- o projeto abn: exceção- para ela - de Fiscalização e
Tomada_ de Contas --:-:'abre exceçâo para ela. Agora, as Cõlnissões de Justiça, de Fmanças, de Economia, de Legislação Social e de Relações Exteriores, para sabatinar embaixadores, estão proibidas por _esse projeto de res.olução que vamos
aprovar. Vamos começar capengas, para não dizer paralíticos, mesmo, puxando de uma perna
só. (Jma Comissão funciona, a outra não funciona,
o porquê eu não seL O eminente Uder Fernando
Henrique Cardoso diz que a Comissão de Fiscalização e Tomada de Conta vai funcionar porque
é da lei. Mas a Resolu~o e o Regimento do Senado também são leis. São leis ou não são leis?
São leis s~l O nosso Projeto de Resoll!Ção é
lei para n6s todos. aqui, e se o nosso Regimento,
a nossa lei norteadora elos traballios estabelece
o funcionamento pleno das COmissões, não há
por que evitá-la.
Por outro lado, salientei ao eminente Líder Fernando Henrique Cafdoso e ao eminente Uder Jar~
bas Passarinho que vai haver problemas de acomodação do Senado nas várias Comissões da
Constituinte.
_
__ _
Na Constituinte nós valemos um décimo dos
que estão Já, porque é quantitativa. Lá não _existe
proporção, é quantitativo. No Senado são 70 parlamentares e Já são 470,
Então, os eminentes líderes vão ter_ problema
em agasalhar todos_ o~_Senadore~, por exemplo.
na famosa Comissão de Sistematização, que todo
mundo só quer saber agora desta Comissão, as
outras tçxl~ estão sendo abandonadas porque
há um dispositivo que diz que essa Comissão
de .Sistematização ê q\.le pode tudo, chove e faz
chover; então todo mundo vai querer ir para a
Comi~o de Sistematização. Mas o número Pe
Senadores são 70; disputando na proporção de
470, s6 Uiltou dois, se Deus quizer, podem chegar
lá,
EntãO. há necessidade de os Lideres acomodarem os Senadore_s pelo menos na sua Casa,
e eles terão a oportunidade, com o fundonamento
das Comissões Técnicas, de barrar o Senador
na Comissão de_ Sistematlzãção, mas acenar a
ele que ter_áa Presidência da Comissão de Justiça,
da COmissão de Legislação Social, da Coni.isSão
de Economia e da Comissão de Finanças. O Sr. João Lobo - Permite-me V. Ex' um
aParte, ilustre Senador Hélio Gueiros? - O SR. HÉUO QOEIROS - Não lembro
quem o solicitou primeiro, mas creio ter sido o
eminente Senador Vu-gilio Távora.
-
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O Sr. Vlrgillo Távora- Eminente Senador,

y, Ext que tantO divergiu de n6s nos anos anterio-

res, terá o nosso integral apoio desta vez. De acomodação em acom_9dação é que chegamos a
uma situação como essa. O Senhor Presidente
da República, cumprindo um compromisso do
falecido Tancredo Neves convoca Câmara dos
Depuiaclos e senado Fed_eraf, para,- em Assembléia Nacional ConStituinte, sem prejuízo das suas
atribuições normais, elaborarem o texto da_ nova
Carta Magna. Primeira açomodação na camara:
face à resistência-~ nisso nosso Partido, o PDS,
teve muita culpa - decide "vamos cortar esse
trecho", está _subentendido que não se vai mexer
em Câmara e Senado. se não fora a atitude do
Pre~idente desta Câmara Alta de fazer a eleição
de Sl,_lfli _Me~. di~ atrás, duvidamos @e até o
di~ de hoje estivessem abe~s o SenadO Federal
e a Câmara dos Deputados para funcionarem como Poder Legislativo. Mais ainda. não vemos por
que com toda a sioç:;eridade, esta acomodação
tão pretendida, em que abdicamos, praticamente,
de:tJ,Jdo. Estamos ap~nas limpando a fac:e perante
o povo porque não entendemos como o Senado
Federal vá, realmente, desempenhar suas missõe.s, castrado como está por este substitutivo,
este projeto de mudança de Regimento:
Neste momento,_~ temos .a elogiar a atitud~
de V. Ex', na certem de que está defendendo com
a c::pr~_g~m que sernpre caracterizou sua ação,
que seja o funcionamento do Senado,
Era isso que quedamos dizer a V. Ex-.
O SR- HáJO GUEIROS - Muito grato ao
aparte do eminente Senador V'rrgílio Távora.
Q:uanto à primeira parte de sua intervenção,
quero dizer que não sei se foi S. Ext que se converteu às minhas teses, ou se ~u que me converti
às de S. Ex'. (Risos.) Mas seja lá como for, é
de se louvar tenhamos chegado a um entendimento. Quero dizer, porém, que em matéria de
patriotismo, de devoção, de consagração à causa
pública. de amor a esta Casa, eu sempre estive
ao lado de V. Ex', e ni.uito me honrei e me alegrei
em ter V. Ex' como meu mestre nesta Çãsa.
O SR. CID SABÓIACARVAUIO-Pennlte
v. Ex' aparte?
-- . .

um

O SR. Hálo OOEIROS- Concedo a pala-

vra ao eminente Senador Cid Carvalho.
O SR. CID SABÓIA CARVALHO- Nobre
Senador, eu gostaria de awiar muito do que disse
V. Ex' aqui neste plenário. E evidente que há muita
coisa que se diz, mas que não tem consonância
com a emenda consti_tucional, pela qual é possível
a existência da Assembléia N?!cional Constituinte.
Não vejo como se possa ser contra o Senado;
e. até me posicionando, entendo que os que se
voltam contra o Senado, são por mera ignorância
do princípio federativo, o desconhecimento da
Federaçáo, a existência da Federação no Brasil.
V. EX' fala com coragem, com equilíbrio, e ninguém pode deixar de apoiar o -que está dito, o
mérito de sua palavra, nesta manhã aqui no Senado. Sobre o Regimento no entanto, eu advirto
que Se trata de um Regimento provisório especial
que não revoga em absoluto o Regimento do
Senado da República; apenas terá vigência preferencial sobre o Regimento propriamente dito durante o período da Assembléia Nadonal Constituinte. Dai porque não é possível esse dispositivo
final em que se diz que ficam revogadas as disposições em contrário, quando na verdade elas fi~
cam _tãp-~roente suspensas; porque, passada a
Assembléia Nacional Constituinte, voltaremos a
ter o Regimento do Senado. tal qual existe no
momento em que estamos reuni_®$_ aqui. Apoio
·o que V. Ex' está falando, e acho mesmo que
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cesso derr~ocrático pleno, que o seu mandato seria de 4 anos. No entanto, ouve~se; agota, como
se não tivesSe havido aquele acordó,_- a tese de
também por um comportamentO maior, um com- ~que é inconstitUcional a redução do mandato do
Pres_idente José Samey, que deverá ocupar apreportamento mais másculo. mais marcante, do Sesidência por 6 anos. Mas entrando no lado da
nado da República, pela preponderância que ele
soberania propríamentg dita do_ Senado, eu contem na Federação. A medida em que abdicamos
cordo em gênero, núme~o é grãti _Com o pronunde qualquer condição do Senado e qua1quer aptidão, é a Federação quem abdica. Esse é que ~ ciãffientO de V. Ex'. E digo mais: V. Ex' participou
da reunião das duas _Mesas. do Senado e da Câé o grande problema. Há um problema doutrinário
mara, no final do ano próximo passado, quando
maior, há um problema juridíco mais profundo
se tentava impor uma grande comissão constia ser examinado. Nós havemos de convir que
tuída por Senadores e Deputados, proposta pelo
este regimento especial que está sendo proposto
eminente P~sidente Ulysses Guimarães, para que
altera um pouco a Federação; durante a Assembléia Nacfonal Constituinte, a Federação é menor. -votasse a legislação ordinária durante o funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte. Não
É nisso queV. Ex' tem razão. Apóio suas pa1avras,
foi aceita_ aquela tese por esta Casa. Hoje, infeJizmuito embora com algumas restrições a detalhes,
merite, sentimos que há uma pressão de cima
,que não devem ser mencionadas aqui, porque
ainda estamos numa mera fase de traca de idéias. _ para baixo, já que no regime demo_crático pleno
há necessidãde de uma independência, de uma
Muito obrigado.
autonomia, na realidade, dos Poderes. Nós verificamos qUe há uma pressão,_ repito, de cima para
O SR. Há.IO GUEIROS - Acolho, com
biÜXQ, do Poder Executivo sobre as Casas Legis1amuita honra e satisfação, o b!j]hante aparte de
tivas, e da Câmara em cima do Senado. Esta
V. Ex", espedalmente nessa parte em que V. Ex'
é uma realidade de que os nobres Senadores
salienta a nec:essidade da sobrevivência do Senatêm que- se_ cOnscientlzar: ou n6s defendemos
do para a existência da Federação.
a nossa soberania, como senadofes da Re"púbHca,
Oirseremos tragados pelos acontecimentos. SaO Sr- Cid Sabóla Catvolho - Exatamentel
Pemos, na r_e_alidade, que o Intuito_ de S. Ex', o
O SR. Há.IO GUEIROS - E falo agora
Presfdente_da Constituinte e Presidente da Câmanão apenas como Senador, mas falo como Gover- -rii,-era de que não houvesse o funcionamento
nador eleito de um Estado pequeno, (Palmas.)
do Senado da República ~urante os trabalhos da
Aí é que está. Se Se permitir a propordonaJidade
Constituinte. COngratulo-me com V. Ex:t, e acho
da Câmara dos Deputados, os pequenos Estados,
que nós- devemos nos confrontar, sfm, com a
que são a grande maioria dos Estados brasileiros,
posiçãO do Presidente da Constituinte e do Presiserão esmagados pelos tratores das representadente da Câmara, para mantermos, na realidade,
ções proporcionais dos grandes EStados brasia soberania do Senado Federal.
leiros. É aqui no Senado que o Acre é igual a
São Paulo, e São Paulo é igual ao Piauí. Na CâmaO SR. Há.IO GUEIROS - Muito grato a
ra dos Deputados não existe esta igualdade. Mas
V. Ex' pelo valioso e [?rilhante aparte. V. Ex' sempre
aqui todos somos iguais, e porque todos somos
muito zeloso e vigilante, tem sido incansável e
Iguais, há um equilibrio que é salutar à sobrevicorajoso na defesa dessa sua posição.
vência da federação. AcoJho com muito entu_ Sr. Presidente, contando com a sua generosa
siasmo este detalhe feito no aparte de V. Ex'. E
colaboração, vou permitir que o eminente Senafaço um apelo aqui aos nossos Senadores, que
dor J~_o Lobo me honre_ com seu aparte, e logo
são quase todos representantes de pequenos Esem seguida o Senador Leopoldo Perez, encertados, para que mantenham firme esta luta e esta
rando Jogo em seguida o meu discurso.
determinação na defesa da sobrevivência do Senado.
O Sr.. João Lobo -Senador Hélio Queiras,
agradeço a V. Ex' o aparte que me concede, perO Sr. JamU Haddad - Permite V. EX" Um
mitindo-me
externar que ninguém mais inSusaparte?
peito para defender a sobreyivênda desta Casa
do que V. Ex", um Senador atuante, bri1hante e
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
que agora está-se afastando, pois já é- o Gover-A Presidência pondera a V. EJcl' que já se esgonador do grande Estado do Pará e já está arrutou o seu tempo.
·
mando as malas para assumir o seu profícuo
O SR. Há.Io GUEJROS - Sr. Presidente,
mandato, a sua proficua administração para o
eu gostaria apenas de ouvir o Senador Jamil HadEstado do Pará. Tenho certeza que V. EX' fará •
dad, senão o seu Partido pode ameaçar-se 4e
um grande governo naquele Estado, como teve
rompimento no Estado do"Pará, e eu jamais quero
-~a grande atuação nesta Casa Mas acho que
dar este pretexto.
V. Ex' tem razão de sobra. Não podemos deixar
de resistir, não podemos deixar de oferecer a no'sO SR- PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
sa frente de resistência a qualquer tentativa no
- A Presidência soUcita que os apartes sejam
sentido de que sejam castradas quaisquer prerrobreves, conforme o Regimento determina.
gativas desta Casa. Funcionar dua~.- quatro, oito
ou dez Comissões é a mesma coisa. Hão tem
O Sr.. Jamil Haddad -Nobre Senador e Go-nenhuffi sentido funcionar duas e não dez ou
vernador Hélio Gueiros, concordo com V. f:xi'
quirize, ou dezessete. O sentido -é _que devemos
quando diz que o Presidente Tancredo Neves deresistir a essas tentativas. Finalizando este aparte
clarava que era uma Assembléia Nacional COnstiao brilhante discurso de V. Ext, quero citar que
tuinte congressual, e que o Presidente José Saraquele episódio em que o grande escritor-romeno
ney, fiel àquele compromisso, está, na realidade,
Virgil Georgius se refere à_ chegada das tropas
desejando que funcione como Assembl~a Nado-alemãs à sua pequena aldeia. Quando as tropas
nal Constituinte congressual. Mas há neste aspecvieram e levaram um deles, arrebataram do conto, também, um empenho da palavra e um comvíviu deles um dos membros, eJes não resistiram,
promisso. Todos são sabedores de que o Presiporque estavam levando lsrael, e eles não eram
dente Tancredo Neves declarava, em termos de
judeus e não tinham necessidade de resistir. Pastransição e de acordo para a retomada do prohá um excesso de cuidado em não chocar o Sena~
do com aqueles que têm a tese favorável ao seu
fechamento, dispensando os :SeUS trabalhos. Sou
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sados alguns dias, elas voltaram, e desta vez levaram- Ian. Eles também nao resistiram, porque Ian
era um Pastor protestante, e eles não eram protestantes· e não tinham nada com isso. Fmalmente.
eles vieram e nos levaram a todos, e aí já não
havia mais ninguém para resistir. Então, Senador,
Hélio Gueiros, ach-Q- que Se não resistirmos, desde
as primeiras tentativas, à supressão das prerrogativas desta Casa, vainos_ cedeildO aos poucos
os dedos, as- pernas, até que ·o pescoÇo vai ae
quebra nisso tudo. Meus votos de muitas felicidades a V. f'.x!' no Governo -do Estado da· Pará, e
a saudade que deixa nesta Casa quando-dela se
afastar.

O SR. HÉLIO GUEIROS - Muito grato ao
eminente Senél:dor João Lobo, especialmente porque enriqueceu o meu discurso não só com a
sua opinião, mas também com a ilustração da
História, porque a História é a grande mestra da
vida, para estar repetindo um lugar comum começado por acero.
Dou o aparte,-agora, para finalizar, ao eminente
Senador Leopoldo Peres.

O Sr.. Leopoldo Peres- Meu nobre Senador
Hélio Gueiros, diante do discurso de V. Ex' eu
poderia dizer que de todos é o Estado do Pará
que vai ganhá-lo, e desventurado o Senado que
vai perdê-lo. Mas o discurso de V. EX' lembra
a esta Casa e ao Brasil inteiro apenas uma coisa:
é que quando se faz campanha contra o Senado
Federal, na realidade o que se quer destruir é
a paridade_ federativa. E V. EX' lembra muito bem
que os pequenos Estados. os representantes dos
pequenos Estados aqui e na Câmara dos Deputados têm de se reunir, têm de lutar contra isso
para evitar que a Federação seja liqUidada, de
fato.
O SR- Há.IO GOEJROS - Mu~o grato ao
amazõnida Leopoldo Perez, pela sua
solidariedade a este meu pronunciamento.
~minen_te

O Sr.. Jarbu Passarinho -

Pennite-me V.

Ex um aparte?
. o SR- Há.IO GUEIROS - Honro o meu
discurso corli a inbvenção do meu companheiro
de Bancada paraense, nobre Senador Jarbas Passarinho.

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador
Hélio Gueiros, ouvimos V. Ex a respeito de um
assunto especifico, que era exatamente o projeto
que em seguida será: objeto de "deliberação desta
Casa, e, muito oportunamente os apartes condu·
ziram ao elogio justo a V. f'.x!', dando uma impressão de início de aespedida de V. Ex' elo Senado.
Oeio que ainda não será O momento, creio que
ainda teremos a oporbmidade de lhe prestar homenagem.
O SR- Há.IO GUEIROS - É recíproco!
O Sr.. JaJbas Passarinho- Como seu eleitor
no Pará, gostaria de_ :qansmitir a V. Ex', desde
1ogõ;Oã6 apenas o meu aplauso, o mais veemente
e mais sincero, pelas posições dignas que V. Ex'
tem tomado, e muitas vezes sabemos que são
tomadas em discrepância com alguma área do
seu próprio Partido. Isso ainda enaltece mais a
coragem pessoal de V. f'.x!' e a honestidade com
que se conduz no exercício do seu mandato. Isso
honra a nossa terra e gostaria que V. Ex' reccliesSe
do seu antigO adversário e correligionário nas últimas eleições uma palavra de carinho, de respeito
e de amizade.

130 Quarta-feira 11
O SR- Hl!uo <KIEIROS- Sou mu~o grato
aO eminente Senador Jarbas Passarinho pelas pa~
lavras confortadoras a mim dirigidas, relembrando algumas divergências no passado. mas o que

passou passou, o que passou Já era! - como
diz wn sambista do carnaval. Hoje, todos estamos

unidos em favor do Pará, em favor do Brasil. E
eu no meu governo, estou certo, não farei falta
aqui e nem o Pará sentirá falta de mim, se evlden~
temente pude prestar aJgum trabalho ao meu Es-tado, porque terá V. Ex', juntamente oom o Senador Almir Gabriel, para defender os reais interes~
ses do meu Estado e da tii!IÇão.
Por fim, Sr. Presidente, e agradecendo a geil.erosa deferência de ~- Ex', estendendo o tempo
além dos Umites, quero fazer referência a wn
dispositivo absurdo deste projeto, isto é, o art.
10:
"Ficam sobrestados todos os projetes de lei
apresentados pelos parlamentares até a promulgação da nova Constituição."

QJer dizer, o Senado que vive a reclamar da
falta de prerrogativas, de poder de iniciativa, que
é preciso reformar a Constituiç6o atuol já, já, para
garantir a soberania do CongresSo e tanta coisa

mais, agora aqui no senado faz um dispositivo
que além de manter os dispositivos constitudonais, que impedem o ~enador de legislar e de
emandar projetes de natureza financeira. projetes
que importem em aumento de despesa e tudo
mais, agora tem um pecado mortal. Se for de
parlamentar está vetado, esta Casa não vai mais
apreciar coisa alguma.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso é um
absurdo. Vamos supor que o eminente Senador
Carlos Alberto tenha uma lei que possa resolver
o epi.sódío dramático da vida brasileira em deter·
minado instante; o Senado:r está proibido de apreciar, porque a ink:iativa é de um membro da Casa.
Essa é um absurdol Conclamo a Casa para pelo
menos derrubar este absurdo!
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena. Fazendo soar as campainhas) -Eu pediria ao nobre
Senador Hélio Gueiros concluisse as suas considerações para que pudéssemos entrar na Ordem
do Dia.
O SR. HÉLIO <KIEIROS - Dou a minha
palavra, Sr. Presidente, de que, após ouvir o aparte
do nobre Senador Carlos Chiarelll, me calarei.
Ouço o aparte do nobre Senador Carlos Chiarelli.

.__O Sr. Carlos ChlareJII.- ~u caro S~dor
Hélio Gueiros, em primeiro lugar, não creio que
seja a hora, ainda, de participar do cortejo justo
das homenagens a V. Ex' em termos da sua pr6xiJ;na pertida desta Casa, porque ainda o teremos
entre nós até às vésperas da sua posse. V. Ex",
na verdade, é um Senador em trânsito por um
Governo de Estado - seguramente, já vai com
o passaporte visado e volta, dada a sua afeição.
o seu trabalho e a sua dedicação ao Congi"esso
e ao Senado no qual realmente se destacou. É
um depoimento que faço com a maior satisfação
por ser absolutamente veraz. Agora, o que mais
me empolga nesta hora é ver com que entusiasmo, com que ênfase V. Ex', há praticamente menos de 100 horas para afastar-se da Casa, defende
as prerrogativas do Senado. Talvez, outros que
aqui estejam, não tenham se apercebidos que
podem correr o risco de serem diminuidos _suas
prenogativas e, com elas, as do Legislativo e, com
as do Legislativo, o próprio equillbdo dos Poderes
e a democracia. O selViço que V. Ex' presta, mais
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uma vez, nesta hora e com tal dedicação, sendo
um interessado desinteresseiro - porque está
partindo daqui- é, realmente, estimulante, e faz
com que todos tenhamos que pensar, muitas ve-

zes, antes de tomar uma decisão, como esta de
fixar as novas regras de funcionamento da Casa.
Eu concordo com V. Ex' tenho assim que dizer
algo, porque V. Ex' insistiu várias vezes que ''o
projeto dos Líderes" - faço questão de lembrar
meu caro, prezado e ilustre figura sempre Uder,
Senador HéHo Gueiros-nem sempre se é vencedor nas decisões. Estranho e lamento s6 um certo
pr~es~ paradoxal neste momento. Várias teSes.
para niio dizer todas, que V. Ex' defende com
muito mais brilho evidentemente do que eu as
defendi- por Isso. quem sabe, não foram sufraR
gadas na reunião de liderança - tentei induzir
a_ que fossem explicitadas nesse projeto de resolução. mas tive de me curvar, sobretudo, à força
imperativa, majoritária do nosso estimado e ilustre
companheiro de trabalho, Senador e Líder da
Bancada do seu Partido, Fernando Henrique Cardoso. Então, fico eu, aqui, entre o mar e a rocha.
V. Ex', como um ex-Uder do PMDB, como um
futuro Governador, como wna figura basilar do
Senado, a cobrar posições de nós. O nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, o atual Líder
do seu Partido, brilhante, capaz e competente,
a nos ·cobrar e a nos exigir posições diversas.
Veja só que lrorúa do destino! Mais do que isso!
a sua crítica por aquilo que queríamos fazer e
não nos deixaram fazer. São essas circunst.âncias
que me levam apenas, mais do que a nada, a
essa espéde de desabafo público, ao mesmo tempo que é a homenagem que lhe faço por nos
permitir, pelo menos, este depoimento.
O SR. HÉLIO GOEIROS - Multo honrado
com o aparte do eminente Senador e Líder Carlos
Chiarelli, companheiro solidário de momentos difíceis e dramáticos na vida parlamentar no ano
atrasado e passado quando, com a sua lucidez
e- patriotismo, muito contnbuiu para que encontrássemos saída para determinada sibJaçõcs ctificeis.Mas para que V. Ex' não diga que não houve
uma opção, uma alternativa mais leve, mais funcional, é que termino, Sr. Presidente, apresen~
tando o substitutivo, que é muito simples. Pelo
meu substitutivo o projeto fica resumido ao seguinte:

SOBsmunvo
O Senado Federal Decreta:
Art. 1'~ Durante os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituiente, as sessões ordinárias do
Senado Federal serão realizados às segundas fei~
ras de 14 às 18 horas, com as sessões extraordinárias ocOrrendo por força de convocação do
Presidente do Senado ou de
um terço dos
membros da Casa em horário nilo coincidente
com o funcionamento do Plenário da Constituinte.
Art 2 9 Ainda no decorrer da Assembléia Nadona! Constituinte, os pareceres das comissões
técniCaS permanentes deverão ser oferecidos diretamente em Plenário por membro designado_
pela Presidência dos trabalhos, nos t.ennos do
R~knen~

_ _

Art. 39 A Presidência do Senado Federal fica
autorizada a ceder espaços em sua sede física
e Pessoal e material para servirem à Assembléia
Nacional Constituinte.
.Ari. 49 Esta Resoluçio entra em vigor na data
!J-e _S!l_a Promulgação, revogadas as disposições
em contrário.
Sala das Sessões, 10 de março de ·1987.HéUo Gueiros.

Março de 1987 ·
Para mkn, o substitutivo é leve e atende perfeita·
mente aos interesses do funciOnamento com comftante do senado e da Constituinte.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Polmas.)

O SR: PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo
Sr. I •-Secretário.

São lidas as seguintes.
BraSJ1ia, 10 de março de 1987.
Senhor Presidente:
Nos termos do art Q4, § 1~. do Regimento Interno, tenho a honra _çie comunicar a V~ Ex' que
exercerei, nesta Casa, a Uderança do Partido Uberol (PL).
Atenciosas saudações, -Itamar Franco, Par~
tido Liberal.

OF. N• I 3/87 - GSR
Brasília, 9 de março de 1987.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce·
lênda, de acordo com·o disposto no art 43, alíne~
"a", do Regimento Interno, que me ausentarei
dos trabalhos da Casa no período de 21 de março
a 4 de abril de 1987, em virtude de viagem aos
Estados Unidos da América, a convite_do Governo
daquele país.
Sem outro particular, renovo_ a Vossa Excelên~
cia protestos de eleyada consideração e apreço.

-José Rlcha.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) As comunicações lidas vão à publicação. _
Sobre 8 mesa, requerimentO que será lido pelO
Sr. 19-SeCretário. É lido o seguinte

REQilERIMEI"'TO
N• 6, de 1987
Requeremos urgênda, nos termos do art. 37 I,
alínea "b', do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolução n9 2, de_l987, que estabel~_ nor·
mas de eJaboração Jeg[slatfva do Senado, durante
o período de funcionamento da Assembléia Na~
donal ColiStituihte.
Sala das_ Sessões. em 10 de março de 1987.
___.... Fernando Henrique Cardoso - Jarbas

Passarinho - Carlos Cblarelll Con-ela- Carlos Alberto.

Maurido

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

O requerimento lido será votado após a Ordem
do Dia, na forma do art. 375, D, do Regimento
Interno.
Passa~se

à

ORDEM DO DIA
Item 1:
· Discussão, em turno único, do Projeto de
Câmara N• 58, de 1985 (n°'3.0!2!84,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que aprova 8 participação. acionária da "Centrais Elétricas de Roraima SA' No capital soda! do Banco de
Roraima SA, tendo

~- Lei da

PARECEREs FAVORÁVEIS, sob n°s 558 e.559,
de 1986, das Comlssóes:

-De Economia, e
-De JÍIInas e Eliei-gla.
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Em discussão. {Pausa)
Náo havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (PaUS21)
Aprovado,
O projeto irá à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado..
PROJETO DE LEI DA c:AMARA
1'1• 58, de 1985
N• 3.012184, na Casa de odgem)
(de iniciativa do Sr. Presidente
da RepUblica)

Aprow a participação adonúla da "Cen·
ba1s Elétrk:as de Rondma S.A.' no mpital
social do llaru:o de Rondma S.A.
O Congresso Nacional decreta:

Art 1"' Fica aprovada a participação aclonária
da "Centrais Elétricas de Roraima SA - CER'
no capital social do Banco de Roraima S.A, representada pela aquisição, em 25 de fevereiro de
19n, de 20,000 (vinte mil) ações nominativas
no valor global de Cr$ 200.000 (duzentos mil cru·
zeiros).

Art 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3• Revogam-se as disposições em con·
trárfo.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia,
passa-se à apreciação do Requerimento n' 6, de
1987 de urgência lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n• 2, de 1987.
Para encaminhar a votação do requerimento.
concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, Uder do Partido überal.
O SR. ITAMAR FRANCO (PL -

MO. Para

encaminhar a votação.) Sr. Presidente, o Requerimento que V. Ext' está colocando em votação é
o que trata da urgência do Projeto de Refonna
do Regimento?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Exatamente.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente
minha vinda à tribuna é para solicitar aos Srs.
Senadores a atenção para o açodamento que se
processa neste instante. Há pouco nós ouvíamos
o Senador Hélio Queiras, ontem tivemos o prazer
de ouvir a argwnentação brilhante do Senador
Hugo Napoleão; não se entende, Sr. presidente,
e é a primeira vez, se não me engano, que o
Senado da República vê quebrar uma praxe, de
Que um projeto de resolução tenha a urgêndaurgentissima sem necessidade. E por que esse
açodamento, essa pressa? E o que é lamentável,
e nós aqui falamos, nós que pertencemos ao
PMDB: que fundamos o MDB, Sr. Presidente, nós,
no nosso saudoso PMDB, no nosso saudoso
MDB, nóS c!ombatiamos exatamente isso quando
a maioria de então, nesta Casa, tentava imPedir
que se processasse a um estudo detalhado, como
agora, de uma coisa mais grave que é agora a
refonna do Regimento. Porque se o Plenário do
Senado atentar, há nesse projeto de resolução
que vamos votar - o P.MDB não tendo os 213
conseguiu a assinatura de outros Partidos, e aí
sim, obteve a maioria para pedir a urgência-urgen.. tissima-mas volto a dizer ao Plenário do Senado

da RepUblica que há artigos que s4o flagrantemente inconstitucionais.
-O Art. 10, já abOrdado pelo eminente Senador
Hélio Gueiros, é flagrantemente inconstitucional;
o Senado da República não pode aprovar o art.
10, e nós, Sr. Presidente, já encaminhamos a V.
EX' algumas ~meneias ao projeto de resolução
apresentado pelas nobres Uderanças do PDS, do
PMDB, do PFL, e, se n8o me engano, assinado
~bém pelo eminente Uder C~ Alb~~ __
Não é possfvell Durante mais de 40 dias, nós,
Constituintes, discutimos e vamos votar, possivel~
mente hoje ou amanhã, o Regimento da Constf~
tuinte. lncrivel, Sr. Presidente, discutimos até sal·
vaguarda ao$ mandatos Constituintes. Salvaguar..
da a quê? Quem é_ que está ameaçando a Constf..
tulçilo? Quem ê que está ameaçando os Consti·
tuintes? Esquecendo~se que ameaçando os
Constituintes estaríamos ameaçando o próprio
Congresso Nadonal, porque não se aceitou tam~
bém uma emenda que apresentávamos à época,
em que a Constituinte deveria ter um mandato
específico e o Senado Federal e a Câmara dos
Deputados deveriam eleger seus Senadores e Deputados, diferentemente do que se processa ago-

ra.
É uma Constituinte congressual. Se ela for
ameaçada, se for preciso salvaguarda a esta Constituinte, o Congresso Nacional evidentemente estará também ameaçado por qualquer fOI"ÇIL
Pois bem! Durante mais de 40 dias discutimos,
tentou-se chegar a um acordo, através das eml~
nentes Lideranças que comandam no momento
o processo Cónstituiiite do Brasil. lncrfvell O Senado da República não pode aguardar mais 24
horas, maiS 48 horas para examinar um projeto
que altera profundamente a mecânica de funcionamento desta Casa. E aí sim, se aprovarmos
o projeto de resolução como está redigido na
sua fonna original, o Senado da República deixa,
praticamente, de existir.
Estamos dando nem aquilo que combatíamos,
Sr. Presidente, quando éramos do PMOB; estamos dando os poderes ao Senhor Presidente da
República para s6 ele e s6 ele legislar no nosso
País. Isso nem à época do autoritarismo mais
bravo, mais arbitrário se fez. Nem à época do
autoritarismo, repito, Senadores fomos impedi~
dos de apresentar projetas e não -apresentar apenas o projeto, Sr. Presidente; dar seqüênda para
que esse seu projeto fosse examinado por Comissões permanentes e viesse, posteriormente, a ser
debatido pelo Plenário do Senado da RepUbliCOÉ preciso, portanto, Srs. Senadores, atentarmos
para o que vamos votar, para esta pressa com
que vamos votar esse projeto de resolução.
E outras argumentações, Sr. Presidente, eu poderia utilizar, e vou utilizá-las no tempo destinado,
c~. lamentavelmente a maioria venha a aprava.esse pedido de urgência, para mostrar que é preciso, quando nada, manter esta Casa realmente
aberta, Sr. Presidente. Porque o que aqui está,
não mantém a Casa aberta; aqui, sim, se processa
um golpe. Aqui não se mostra claramente que
o Senado da República está funcionando, quando
se retira uma das funções primadais do Parlamentar, que é o direito de apresentar e ver a seqQência dos seus projetes ser aprovada.
Portanto, é o apeio que fica aqui na meditação
profunda dos Srs. Senadores da República, para
que não votemos esse regime de urgência-urgentíssima. O Regimento dá apenas três dias, por
que nós temos que votar nessa pressa? Dir-se-á
que nós temos que votar antes que a Assembléia
Nacional Constituinte obrigue o Senado a modi·
ficar o seu Regimento, antes que a Assembléia
Nacional Constituinte possa editar normas ao Se-
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nado da República Argwnento faládo, argumento frágil, argumento que não convence ninguém,
porque nós sabemos que se a Constituinte é soberana - e ela não precisa dizer que é soberana
porque ela o é, para fazer a nova Constituição
- ela não pode intervir na Câmara dos Deputados, e sequer no Senado da República.
Vou atender a V. Ext encerrando, Sr. Presidente,
esta manifestação contrária a esse açodamento
que se permite fazer pedindo a urgência-urgentíssima para esse projeto de resolução.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, contra os votos dos Senadores Itamar Franco, Jamil Haddad, Roberto Campos, Lavoisier Mala e João Castelo.
Aprovado o requerimento, passa-se à apredação da matéria:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução f1l' 2, de 1987, de autoria dos Uderes Fernando Henrique Cardoso, Carlos
Chiarelli eJarbas Passarinho, que estabelece
normas de elaboração legislativa do Senado,
durante o período de funcionamento da As~
sembléia Nadonal Constituinte (dependendo
de pareceres das Comissões de Constituição
e Justiça e Diretora, sobre o projeto e o subs-titutivo apresentado nos termos do § 19 do
art 442 do Regimento Interno).
O Sr. 19 -Secretário procederá à leitura das
emendas apresentadas, das quais foram dlstri~
buídas cópias ao Plenário.
SãO Udas as seguintes

EMENDA (de Plenário)
Oferecidas ao Prqjeto de Resolução n• 2, de 1987

EMENDAN• I
(Substitutivo)

O Senado Federal decreta:

os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte, as sessões ordinárias do
Senado Federal sen!o realizadas às segundas-feiras de 10 às 14 horas, oom as sessões extraor·
dinárias ocorrendo por força de convocação do
Presidente do Senado ou de wn terço dos mem~
bras da Casa em horário não coincidente com
o funcionamento do Plenário da Constituinte.
Art. 2' Ainda no decorrer da Assembléia Nacional Constituinte. os pareceres das Comissões
Técnicas permanentes deverão ser oferecidos diretamente em plenário por membros designado
pela presidência dos traba1hos, nos termos do
Regimento.
Art. J9 A Presidência do Senado Federal fica
autorizada a ceder espaços em sua sede ffslca
e .pessoal e material para servirem à Assembléia
Nacional Constituinte.
Arl 49 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 10 de março de 1987.
Art. 1" Durante

Hélio Ouelros.
Justificação
Feita oralmente da tribuna.
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A justificação será dada oraln::!._ente.

4~>

"Arl 4 9 As Comissões Pennanentes serão convocadas, de oficio, pelos seus Presi-

Sala das Sessões, 1O de março de 1987. Itamar

FranCo - VIrgílio Távora - Jamll Haddad.

dentes, ou por 1/3 (um terço) de seus mem-

EMENDAN•?

bros, mantida a redação do art 93 e seus
patágrafos."

Acr~scente-se ao art. -9" a seguinte expresSão:
·•... -sem prejuízo do funcionamento das Comissões Permanentes."
Justificação oral.
_
Sala das Sessões, 10 de março de 1987. -

EJlmina-se o parágrafo único.

Justlllcação
Ajustifk:ação será dada oralmente.

.\1árl~Mala.

Sala das Sessões, 10 de março de 1987.

Itamar Franco -

-

EMENDA N•12

Justlftcac;ão

EMENDAN•2.
Dê-se nova redação ao Art.

EMENDAN•8

Vlrgillo Távora -

JamU Haddad.

Suprima-se o art. 109

EMENDAN•3

Justificação

~se ao art. 4~> do projeto a seguinte redaçã.o: "As Comissões pennanentes serão instaladas normalmente sem prejuizo do funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte que_ terá sempre prioridade".

A justificação será çiada oralmente.
_
Sala das Sessões. 10 de março de 1987.Itamar Franco - JamD Haddad.

Sala das Sessões, 10 de março de 1987.
-Mário Mala.
EMENDAN•4

Suprima-se o artigo 1 O (dez).
Justificação oral.
Sala das Sessões, 10 de mar_çp de_ 1987. -

Mário Mala.

Parágrafo único do Art. 4' passa a ter a
seguinte redação:
"Parágrafo único -O disposto neste
artigo não se apllca às Comissões Diretora,
do Distrito Federal e de FISCalização e Controle."

EMENDAN• 10
Redija-se assim o art. 1O

- --- -.-'A-rt.-10. ficam sobrestados tOdos os
_ projetes de lei apresentados pelos parlamentares até a instalações das comissões permanentes."

Justificação Oral.

Sala das Sessões~ 1O de março de 1987. POIII)>eu de Souza - Melra FIDto, Mauricio

Conu.

Justificação
A emenda visa abreviar o prazo de suspensão
da tramitação de projetos de lei apresentados por
parlamentares.
.
_
Sala _das__Sessões_, 10 de março de f937.-

EMENDAN• 5
5~:

Jutahy Magalhães.

Em_ Ql$0 do nãQ_ ~rnprimento
do disposto no art. 4,., o_s relatores ser.áo designados pelo Presidente, de acordo c.om os
assuntos da competência d_e cada Comissão
Permanente, e seus pareceres serão orais~"

"Art. 5~

Justificação

A justificação será_ dada oralmente.

~

Sala das Sessões. 10 de março de 1987. Itamar Franco - Jamll Haddad - Virgillo

' EMENDA N• 11

'

·-Dê-se ao artigo 10 a seguinte redação:
"Art. 1O. Ficam sobresta..d_os todos os
projetes de lei apresentados pelos parlamentares, ressalvados aqueles previstos no artigo
. ·--1~. _itef!l lX da Constituição, até a prom~f
gação do novo texto constitucional."

Távora.
EMENDAN•6
Acrescente-se a seguinte expressão ao art.

9':
..Art. 9' As salas, suas instalações e
os fundonárlos das Comlss6es Perma·
nentes ficarão à disposição das Comissões da Assembléia Nacional Constl·
tubtte, "sem prejuizo das Comissões

Pennanenb$".

D_ê-se a seguinte redaÇão ao art 12: ''Ficam
sobresta_das as disposições em controirio''.
Justificação Oral.
Sala das Sessões, 10 de_ março-de 1987.Mário Mala.

EMENDAN•13
(Substitutivo)

O Senado Federal resolve:

-o-

Art i i
R~ento Interno do Senado Federal vigorará durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte com as
alterações estabelecidas nesta Resolução.
Arl 29 As sessões do Senado, serão:
1- ordinárias, as realizadas às segundas-feiras,
das 14:00 às 18:00 horas;
II- extraordinárias as realizadas em horário diverso do pre-fixado para a ordinária.
_ Parágrafo único. O horário de realização das
Sessões extraordinárias não poderá coincidir com
o da.s sessões plenárias da Assembléia Nadonal

Constituinte.
Arl 3~' A sessão extraordinária, que: __ terá o

EMENDAN•9

Justificação oral.

Dê-se nova redação ao art.

Março de 1987

Justlllcaçiio
São de iniciativa privativa da Casa os projetas
a que se refere __o artigo 42, item IX, da Constituição.
A ser aprovado o texto do artigo 1O, na sua
forma original, estará a Casa impossib_ilitétda de
deliberar sobre matérias ess_enciais ao seu regular
fun_cionamento.
Sala das Sessões, 10 de março de 1987.Pompeu de Souza - Gullherme Palmeira.

mesmo rito e duração da ordinária, poderá ser
convocada de ofício pelo Presidente ou por I 13
(um terço) da composição do S~do.
Parágrafo único. O dia, hOra e Ordem do Dia
de sessáo_extraordinária Serão -dados a c:oilhecer,
previamente, ao Senado, em Sessãõ, ou pelo D16.rlo do Congresso Nacional, sendo, no último
caso, os senadores avisados, também, por comunicação telegráfica, ou por telefone.
Art. 49 As matérias serão induídas em Ordem
do Diã Peio Presidente, disperu;ãdos interstfcios
e formalidades regimentais, salvo publicação e
distribuição de cópias das proposições principais.
Arl ~ As Comissões Permanentes não serão
instaJadas até ulterior deliberação do Plenário.
Parágrafo único. O disposto no artigo não aplica
às ComlSsões Oíretora e de FiscalfzaçclÇI e Controle e do Distrito FedE:ral.
.
Art. 69- Os Relatores das matêrias incluídas
em Ordem do Dia serão designados pelo Presidente e seus Pareceres serão proferidos oralmente em_Pie_nário.
_
_
Parágrafo únic:::o. Se a complexidade da matêria
dificultar sua instrução em Plenário, a Mesa poderá conceder ao Relator prazo não superior a 48
(quarenta e oito) horas.
Art. 7~' Encerrada a discussão da preposição
com a apresentação de emendas, o Relator proferirá parecer sobre as mesmas imedfatamente, podendo ser conc:::edido, em Virtude da complexidade da matéria, prazo não excedente a 2 (duas)
horas.

o

Art a~
segundo turno e o turno suplementar serão realizados imediatamente após a aprovação do projeto em primeiro turno, e do substitutivo, em segundo turno ou turno único, resped:ivamente.
Art 911 A redação final e redação do vencido,
que não dependem de publicação, serão submetidas à discussão imediatamente após a apresentação do respectivo parecer pelo Re1ator, considerando--se aprovadas independentemente de votação.
~
Art. 10. Os fundonários da Subsecretarias de
ComlSsõeS, desde_ que requis_itãdos, prestarão
seus serviços à Assembléia Nacional Constituinte.
Parágrafo único. As salas das Comissões Permanentes serão utilizadas pelas comissões constitudonais
o-

--

Março de 1987

DiARIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Arl 11. Ficam sobrestados todos os projetas
de lei apresent.ados pe1os parlamentares, até a

do. Numa sessão extraordinária não podemos ter
mais do que meia hora para falar durante o Expe·
diente; só poderiam falar oradores depois dessa
meia hora, caso não houvesse número para delib_eraç-ão e estamos diante de fato, fato concreto.
Porque existe uma Assembléia Nacional Consti·
tuinte funcionando _e que há um Regimento que
estará sendo votado, provavelmente hoje, e a partir do momento em que ele começa a ser votado,
desde que haja concordância - corno já houve
das lideranças convocadas pelo Presidente da Assembléia Nacional Constituinte - esta votação
não pode mais ser interrompida, Sr. Presidente.
Acabamos de ouvfr aqui o Senador Hélio Gueiros fazer uma defesa brilhante da posição do Senado, S. Ex' que (oi salientado pelo Senador Carlos Chiarelli como sendo l10mem que está deixan·
do o Senado e está fazendo essa defesa, portanto
não é nem em causa própria.
Vamos ter um Regimento aprovado, porque a
1'1\aioria va~ impor essa aprovação na Assembléia
Nacional Constituinte, onde consta uma cláusula
que determina que o Senado e a Câmara ajustem
os seus Regimentos para ficarem de acordo com
o funcionamento da Assembléia Nacional Cons·
tituinte.
Então, o que se está fazendo aqui com o encontro de Lideranças na Maioria é exatamente fugir
dessa aparência de·· subordinação do Senado à
Assembléja Nacional Constituinte e fazer com que
o Senado, de moto-próprio, delibere desde Jogo.
Essa, a colocação. E como não há nenhuma comissão constitltida, não há também a Comissão
de Constituição e Justiça, ela não existe. Só existe
uma Comissão funcionando nesta Casa: é a Mesa
que é também a Comissão Diretora.
De modo que ã nossa opinião como Uder do
PDS é a de que V. Ex~ tem autoridade, diante
da atipicidade_ do que estamos vivendo, de no·
mear uma Cóffi]ssão para analisar as emendas
dentro dos prazos, já que votamos um projeto
-de urgência e, aí sim, nos comporíamos de acordo
com_ q:que o Regimento da Casa prevê, dentro
dos prazos de rito sumário. E V.~ poderia, então,
nomear urna Comissão, designar o Relator; nós
teríamos o prazo máximo de duas horas para
podermos analisar essas emendas, e votar ainda
hoje essa matéria, antes que sejam obrigados
maiS tarde a dar pelo menos a aparência de que
estamos cumprindo _u_ma _determinação da Assembléia Nacional Constituinte contra a soberania
dO Próprio Senado. (Muito bem!)

promu1gação da nova Constituição.

Art. 12. EstaResoluçãoentraemvigornadata de sua publicação.
Art 13. Revogam-se as disposições em con-

trário.
Sala das Sessões, 10 de março de 1987.-

Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para fazer a justificação oral dlJ:s suas emen-

das.
O SR. ITAMAR FRANCO (PL -

MO. Pora

justificar.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de proceder à justificativa das minhas
emendas, eu, não como questão de ordem, enviaria a V. Ex' o seguinte questionamento: não há
Comissão de Constituição e Justiça. O Regfmento
do Senado é muito claro quando diz que o Projeto
de Resolução, em qualquer caso, deve ser enviado
à Comissão de Constituição e Justiça.
Pergunto a V. Ex': quem é que vai argüir a
inconstitudonalidade de qualquer dos artigos
apresentados neste Projeto de Resolução? Se é
o plenário, na sua totalidade, ou se V. Ex' pennitiria
a instalação da Comissão de Constituição e Justiça? Porque o Regimento ainda não foi modificado
-vale o advérbio de tempo- ele diz: "decorrido
o prazo previsto, que seria de três dias. o Projeto
será enviado à Comissão de Constlb.lição e Justiça, em qualquer caso".
Não há Comissão de Constituição e Justiça.
Então, V. Ext ncirileu entendinlento, salvo melhor
interpretação da Presidência, que acatarei, está
extrapolando, colocando em discussão as emendas. sem que sejam apreciadas pela Comissão
de Constituição e Justiça.
É o primeiro encaminhamento que faço a V.
Ex', antes de adentrar à análise das minhas Emendas, caso V. Ex!' responda neQativamente à consulta que faço.

O Sr. Jarbas Passarinho peço a palavra como Uder.

Sr. Presjdente,

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} Como Lider do PDS. concedo a palavra ao nobre
Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA

Como üder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador). -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aguardava a tramitação natural da matéria,
quando fui surpreendido com a co!o_cação do Senador Itamar Franco que, na verdade, é uma ques·
tão de ordem.
Nós não temos, no Senado, a figura de contraditar a questão de ordem e pedi a V. Ex• que
me concedesse a palavra como Uder, nesta opor·
tunidade, porque se nós formos nos ater ao que
o Regimento _do Senado está a comandar a nossa
vida, tudo estará errado, desde o início, e já estará
errado desde antes da convocaçáo do próprio
Senado a partir do momento em que se convoca
uma Constituinte originária, preexistindo as duas
Casas, do Senado e da Câmara, legislando. Politicamente, aceitamos isso, aceitamos participar de
uma Assembléfa Nacional Constituinte que vai
decidir questões quando, na verdade, ela seria
uma Assembléia Nacional Constituinte de outra
natureza, não ordinária, mas derivada, pela preexistência das.Casas que estão funcionando.
No momento, aqui temos uma sessão extraordinária, tudo também completamente equjvoca-

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Senador Itamar Franco, V. Ex' fez uma interpelação e diante dela falou como Uder o nobre
Senador Jarbas Passarinho. S. Ex' fez uma sugestão concreta à Presidência da Casa.
Devo dizer a V. Ex' que vou acolhê-la porque,
realmente, nos encontramos numa situação sul
generis. A decisão que o Senado Federal pre-tende dar no dia de hoje é uma declsão eminentemente política, quevísa, como sabe V. Ex", compatibilizar os trabalhos do Senado Federal com o
funcionamento prioritário da Assembléia Nacicr
nal Constituinte. De forma que tão logo as justificações orais terminem, a Presidência designará
uma Comissão e nomeará um relator para, os
prazos regimentais de regime de urgência urgentfssima, Opinar sobre a matéria.
O SR:" ITAMAR FRANCO- Sr. ~dente.
desculpe~me V. Ex' e

perdoe-me os Srs. Senado-res. Eu só poderia dar andamento à justificativa
oral das minhas emendas, Sr. Presidente, depois
que V. Ex' respodesse a indagação que fiz. V.
Ex' respondeu a uma questão politica, não uma
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questão regimental. Entendi assim. E se ela não
é regimental, ela P!lSSOU a ser polftica como V.
Ex' fez -questão de frisar. Se nós fonnos atentar
- e o Senador Hugo Napoleão lembrou muito
bem ontem - às palavras de V. Ex' proferidas
quando da instalação do Congresso Nadonal, palavras que aplaudi, quando V. Ex' foi eleito Presidente desta Casa, que honra hoje o Senado da
República. V. Ex' exatamente por uma questão
política, não poderia permitir que esse açodamento se processasse. E nem se diga que não se
poderia constituir uma Comissão de Constituição
e Justiça porque nós poderíamos constituir as
Comissões permanentes. Daqui a pouco vou
mostrar que poderíamos fazê-lo e deveremos fazê-lo. É preciso que Q Senado o faça. Politica-mente, o Senado- Precisa ter essas Comissões
Permanentes, porque se não _o fizer, estará politicamente enfraquecido, estará realmente atentando contra a sua existência, ele estará exatamente
fazendo aquilo que se pretende, que a nossa Casa
é uma Casa que não precisa existir e que deve
existir. Nós vamos permitir que exatamente se
tentem mostrar, ainda que imdequadamente, que
o sistema unicameral neste País deva prevalecer.
Portanto, Sr. Presidente, respeito a decisão de
V. Ext e deixo bem daro, perante_ o Senado da
República e nos nossos Anais. que a minha indagação não foi respondida, e crefo_que não poderiamos no meu entendimento, apreciar emendas,
sem que a Comissao _de Constituição e Justiça,
~Qe.acordo com o Regimento em vigor, apreciasse
o projeto de resolução. É uma quebra, Sr. Presidente, é uma quebra flagrantemente_ terrivel para
o Senado da RepúbHca. É uma que&ra que nao
gostaria de ver e assistir, na Presidência de V.
EJr, tão doso e brilhante defensor das nossas
prerrogativas, tão cioso e brilhante defensor do
Regimento que aí está.
Creio que não ten!inãs esse medo, como disse
ãqui o Senador Jarbas Passarinho, de que a Assembléia Nacional Constituinte hoje_ vá, através
da votação, obrigar o Senado. Ela não pode obri·
gar o Senado da República Imagine se a Assembléia Naci_9nal Constituinte obrigasse o Senado
da República a qualquer coisa, ela estaria extrapolando, ela estaria sendo arbitrário. Tenho certeza
de que esta Casa se levantaria.
Então, não há Css_e açodamento, nãO "há essa
pressa, porque vai se votar às duas _horas, ou
às duas e meia. Teremos que correr, quebrando
todas as nossas tradições. Ao contrário, votem
o ql!_e eles quiserem; J!las se infringírem a atual
Constituição, se atentarem contra a soberania do
Senado, esta Casa feria que se levantar, teria que
se colocar de pé, mesmo que fôsS_emos vencidos
na Assembléia Nacional Constituinte pela inferioridade numérica.
Então, Sr~ __Presidente, a qUestão é política, e
se ela é política, a política exige que o Senado
corresponda às expectativas da Nação brasDeira.
Sr. Presidente, pedi uma redação diferente ao
art. 49, da redação do Projeto de Resolução que,
insisto, é inconstitucional e antiregimental e que
diz o seguinte:
__
"As Comissões permanentes não serão
instaladas até ulterior de~beração do plenário."

Isto é incrível, Sr. Presidente. Nós entendemos
que constitucionalmente cabe ao Poder Legislativo exercer três tipos de funções básicas e típicas. Uma delas é a função parlamentar, tipicamente de índole política, caracterizada pelos debates e pronunciamentos sobre os grandes temae
de interesse nacional; a outra é a funçáo fiscaliza·
dora, especificamente voltada para o acompanha-·
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menta e controle dos atos do Poder Executivo
em geral e, terceiro, sob a nossa ética, a função
legislativa, qual seja a atividade de produção de

nonnas.
Essa produção de normas jurídicas é que está
se tentando impedir que o Senado da República

faça. E por que? E-se a riOváCbnStitulção demorar
3 ou 4 anos? A nova Constituição não tem prazo?

Sine die, estaremos abrindo mão da nossa normatização de produzir, Si. Presidente? É isso, Srs.
Senadores, que precisamos entender. Aqui ninguém está riurllã POSiÇãO -de contestar as lideranças, mas precisamos estar cientes de que a nova

Constituição não tem prazo para ser votada. Então, estamos transferindo o poder ao Senhor Presidente da República, exatamente aquilo que
combalfamos, sine dle, para que os nossos projetas fiquem sobresl:.'ldos.

Acreditamos, portanto, que a proposta apresentada, no particular, da não instalação das comissões permanentes investe de forma clara e direta
contra as três funções que apresentei, Sr. Presi~
dente, inibindo, por via de conseqüência, o regular
exercido da atividade constitucionalmente cometida às Casas do Congresso Nacional.
É prefeiível, então, fechar o Senado.
Eritão, vamos ser claros, vamos fechar o Senado. Tudo bem, Sr. Presidente. N. estamos de acordo. VamoS fechar o Senado e participar apenas.
do trabalho da Assembléia Nacional Constituinte,
mas não vamos tapar o sol com a peneira. Não
vamos mesclar, não vamos abrir ou não o Senado
da República.
Fica prejudicada se-hão existir a COmissão Permanente, s_e não se permitir que se apresente
projetas, a função parlamentar, porque, no âmbito
das Çorilissões, que são" estudadas de forma aprofundada e minuciosa Os- Qrandes temas de interesse da atualidade, e viabilizado o exame e estudo
dos problemas e questões de maior interesse para
a Nação, inevitavelmente. encontrar-se--á prejudicado o debate, a assunção de posições, a formulação de propostas que visem à melhoria da condição de nossa gente.
Trata-se. por via indireta, de impedir o regular
flUlcionamento de um Poder, razão sufi,ciente para
evidenciar a inconstitucionalidade da medida".
Quanto à função fiScalizadora, também haverá
prejufzo, porquanto, embora se noticie que Comissão de Fiscalização e Controle de Contas fun·
cionará normalmente, cumpre esclarecer que não_
cabe apenas a ela o exercício dessa importante
missão. E esse é um pOritci importante, Srs. Sena·
dores. Não cabe apenas essa Comissão.
"Registre-se que o art 74 do Regimento
Interno, ao definir a competência das Comissões em geral, insere, entre_ suas atribuições,
a fiscaUzação no âmbito das respectivas competências dos atos do Poder Executivo e da
administração descentralizadas previstas no
art. 45 da Constituição."
Artigo este tão duramente debatido aqui pelo
Senador Mauro Benevides, que lutava, na época
como Senador, denodadamente para que o Legislativo regulamentasse o famoso art. 45 da
Constituição. E hoje, quando o vejo aqui, Senador
Mauro Benevides, eu o saúdo, porque hoje podemos, através do ato de fiscalização das duas Casas, proceder a uma ação mais enérgica junto
ao Executivo, mas que estará sendo retirada, neste
momento.
"Também nesse particular, revela-se inconstitucional a medida pela razão Já apontada, qual seja, a de impedir, ainda que por
via inclireta, o regular funcionamento de um
poder.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H)
Em terceiro e illtimo lugar, no que tange
à atividade de produção de normas jurídicas,
que dará esta, decidida e cabalmente prejudicada, já que a fase mais importante do procesSo legislativo~ aquela que se destina ao
estudo técnico e aprofundado, a produção
toma-se impossível, Sr. Presidente.''
Portanto, nós apresentamos uma nova redaçã.o
ao art. 4"'

"As Comissões Permanentes serão convocadas, de ofido, pelos seus presidentes, ou
um terço dos seus membros, mantida a redação dp art 93 e seus parágrafoS"
O ãit. 93 e seus parágrafos é que regulamenta a eleição_ dos Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões. __
__
_
É a primeira justificativa oral, Sr. Presidente, que faço, pedlndO ao Sefiado" da República
que atente para a necessidade do funcionamento das Comissões Permanentes.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Peço vénia para iilferromper o nobre Senador,
apen?'S no interesse de adverti-lo de que V. ~
tem 1O minutos, pelo Regimento, para justificar
cada prop-osição. Mas, como se trata de regime
de urgência urgentíssima, esse tempo passa a
ser 5 minutos. No total, como V. Ex~ apresentou
quatro emendas, V. Ex" dispõe de 20 mffiutos
e já ultrapassou mais da metade do seu tempo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Veja V. Ex'. Sr.
Presidente, uma hoiã temos que agir politicamente. outra hora V. EX' quer que eu haja regimentalmente. Então, não sei como vou agir: se vou
agir politiçamente ou regimentalmente. Se V. EX'
quiser que eu aja regimentaJmente, tenho que
pedir à Mesa, sempre respeitosamente, que aja
também regimentalmente. Portanto, prefiro ficar
no radocfnio de V. Ext Vou agir politicamente,
e, agindo politicamente, creio que o meu tempo
pode ser dilatado, para que eu possa fazer a defesa
das minhas teses.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) EU -p~ria a V. Ex' que se ativesse ao tempo -porM
que há outros autores de proposições que precisam tambérri jUstificar Suas eniendas. V. ~ é
bastante inteligente e lúcido para perceber que
reahTiente o momento ê da malar refevância políM
tica nacional.
O SR. ITAMAR FRANCO - Foi por essa
razão, Sr. PreSidente, que me investi, sempre com
muito respeito, quanto à urgência urgentíSsima,
sempre propalada pela CaSa.
Antes de ler a redação-do art. 49, quero comentar, por exemplo, que a Comissão de Relações
Exteriores tem que sabatinar os senhores embaiXãdores. O senhor embaixador vai chegar para
ser sabatinado por todo o Plenário; o Plenário,
normalmente, tem orientação da sabatina realizada peJa Comissão de Relações Exteriores~ toda
essa orientação...
Vejam, Srs. Senadores, para onde querem levar
O-Senado da República. Repito: é preferível atender às reivindicações do Dr. Ulysses e fecharmos
o Senado da República por uns tempos.
Sr. Presidente, proponho uma nova redação
-ãO-art. s~. que, de acol'do com o_s nobres Uderes,
diz o seguinte:

"Os Relator~ serão designados pelo Presidente e seus pareceres proferidos oralmente."

Março de 1987
Como entendo que as ComissõeS Permanentes
devam ser instaladas e funcionar, dou a seguinte
:redação:
"Em caso do não cumprimento do disposto no art 4~', os Relatores serão designados
pelo Presidente, de acordo com os assuntos
da competência de cada Comissão Permanente, e seu_s pareceres serão orais."

Ora, se a Comissão de Relações Exteriores estiver instalada, caberá a um Relator designado pelo
Presidente que pertença a Comissão_ de Relações
Exteriores, não um Relator da Comissão de Minas
e Energia.
Outra emenda, Sr. Presidente:
"Acrescente-se a seguinte expressão a_o
As salas,. as suas instalações e os fundonárlos das Comissões Péirrlanentes ficarão
à disposição das Comissões da Asse-mbléia
NaçlonaJ Constituinte, "_sem prejuízo das Comissões Permanentes".
art. 9'>:

Não vejo por que as Comissões Peirn~mentes,
convocadas de ofício ou por um terço das ComisSóes não-possam fundonar.
E, por fim, Sr. Presidente, já correndo, veja V.
Ex' que sou por demais obediente e por Isso tenho
que correr com aS mínha's explanações. Por fim,
-e _o mais grave, o mais Sério, o mais trágico, é
ver esta redação dada i'leSte Projeto de ReSolução.
Repito, Sr. Presidente, nem_no tempo do arbítrio,
nem no tempo dos Srs. generais, nem no temÇo
em que não havia eleições diretas, nem quando
esta Casa foi fechada em 1977, nós encOntramos
esta redação. Pasmem os Srs. Senadores! Não
creio, sinceramente, que o Senado da República
possa aprovar esta re-dáçao asSim COmo está.
E há pouco, Sr. Presidente, eu falava nas Comissões Permanentes. Vejo, aqui, os representantes,
pela primeira vez, do Distrito Federal. Esses homens foram eleitos para representar o Distrito
Federal. Eles sabem que a nova Constituiçâ"o há
de permitir que O Distrito Federal tenha uma eleição direta para Governador, tenha uma AssemM
bléia Legislativa, mas, no momento, nãç. tem, e
a Comissão do Distrito Federal deixa de fim clonar,
então, esses homens que foram eleitos aqui, que
representam o Distrito Federal, não terão oportunidade, na COmissão do Distrito Federal, de examinar tecnicamente o-s asSuntos.
Sr. Presidente, permita-me dizer, V. Ex" não vai
poder, e não permitirá, que se cometa para com
o Senado da República a aprovação deste art.
10:
..Ficam Sobrestados todos os projetes de
lei -apresentados pelos pailãmentãres, até a
promulgação da nova Constituição."
Apresento uma emenda, Sr. Presidente, suprimindo este artigo. E pediria a V. Ex" dois minutos
para ler a minha justificativa e, em seguida, encerro meu pronundamento, sem malares comentários:

,DE 1987
Suprimewse o art. 1O.

Justlflcaçllo
A iniciativa é tão gritantemente inc:Onstitudonal
que seriam dispensáveis maiores considerações.

Março de 1987

Determinar o "sobrestamento" dos projetas
apresentados pelos Congressistas, até a prornulgaçlio da nova Carta, significa que o Poder Legislativo fica impedido de deliberar sobre o que ju!·
gue mais conveniente e oportuno para o Pars.

Tolhe-se, pela via esdrúxula da resolução, a mais
elementar das competências do Congresso Naclona], qua] seja a de produzir nonna jurlgica segundo os critérios de conveniência que juJgue
pertinentes. Transfere-se para o Executivo a exclu-

sividade do poder decisório quanto ao que há
de mais fundamental: a escolha das diretrlzes que

haverão de nortear a legalidade.
Parece-nos que a proposta representa, nada
mais nada menos, do que um golpe de Estado.
Com total absoluto desprezo pelos mais elementares prlnclpios republicanos e democráticos, pretende-se enfeaixar, na Presidência da República,
único Poder que de direito passarll a ter a faculdade de ver iniciativas apreciadas. a possibilidade
de ditar os rumos do ordenamento.

Admitamos. exernp!ificativamente, que o Congresso Nacional. por intermédio da iniciativa de
um de seus membros. deseje alterar a polfdca

econômica vigente, as regras que balizam a renegociação da dívida externa, a legislação salariaJ,
as normas pertinentes ao direito de greve, as diretrizes da política nuclear ou de segurança. Apro-vado o projeto de resolução, tal facu1dade estará
irremediavelmente comprometida, sine dfe, já
que é incert.a a data da promulgação da nova

Carta.
Na prática, é bom repetir, transfere-se para o
campo executivo a exclusividade do critério de
conveniência e oporb.mfdade em matéria legislativa Não se pode nem mesmo aJegar que o poder
de emenda estaria a obviar a inconveniente e inconstitucional tranferência de poder. É que este
não pode ser exercido em sentido contrário ao
projeto ou em relação a matéria que não tenha
pertinência ao mesmo.
Acrescenta-se, ainda que existem projeto$ cuja
iniciativas é da exclusiva competência da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal, segundo
o caso. Dentre estes estão os que tratam de assuntos adminlstrativos de vital importância para viabilizar o próprio funcionamento da estrutura interna
(art. 42, IX, e 4', ill).
E esta é- uma verdade, Sr. Presidente.- 56 o
Senhor Presidente da RepúbHca, se aprovarmos
este art. 10, poderá enviar leis ao Congresso Nacional para serem examinadas pelos Srs. Parla-mentares.
Registre-se, por derradeiro, que a proposta de
resolução anaJisada investe a Presidência de poderes que nem a Assembléia NacionaJ Constituinte deve ao Senhor Presidente da República.
É incrível! Não é possível que o Senado da República possa aprovar este art 10.
Não tendo esta poderes legislativos ordinários,
se aprovada a iniciativa, e sabemos que a Assembléia Nacional Constituinte não tem estes poderes; mas se aprovado isto que aqui está, toda
a Nação ficará à exclusiva m~ da ExecutiVo,
no que,1'..c!"ge o quase ilimitado campo de aruação
do legislador comum.
Portanto, Sr. Presidente, flagrantemente inconstiblcional, nós, que aqui lutamos durante vários
anos contra o arbritrlo, estamos dando ao Senhor
Presidente de República o único direito de legislar
neste País.
Por todo o exposto, entendemos ser a proposição, rigorosa e decididamente, inconstitucional.
Sala das Sessões,
-Itamar
Franco.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo ll)

O SR. PRESIDENre (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia,
para fazer a justificação oral das suas emendas.
O SR- MARIO MAIA (PDT- AC. p<trajustificar emendas- Sem revisão do orador.) Sr. Pre-

sidente, Srs. Senadores Constituintes:
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Federal, embora nOO colega de Partido, porque
pertence ao Partido Democrático Trabalhista, Se-nador Maurício Corrêa Ea se refere à situação
da Comissão do Distrito Féderal, e diz expressamente que o Parágrafo Único do art. 4 9 passa
a ter a seguinte redação:

"O disposto neste artiQo não se aj)liCa à~
Apresentamos quatro emendas ao projeto de
Comissões Diretora, do Distrito Federal e de
resolução, visando melhorar o conceito de HberFiscalização e Controle."
dade que nós defendemos nesta Casa do ConAchamos nós, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
gresso Nacional. Entendemos que o Senado da
República não pode funcionar como um corpo que o Distrito Federal não pode prescindir do
funcionamento
da sua Comissão. Porque estaCo-mutilado; com a mentalidade que temos de cirurgião, estamos acostumados a ter contato, nos missão, como disse numa brevíssima justificação,
anfiteatros cirúrgicos, com COJJ>OS mutilados, e, tem procedência na própria Constituição, que atri·
multas vezes, na obrigação do _exercíco di!l nossa bui ao Senado Federal e, por extensão à Comissão
profissão somos obrigados a praticar amputações do Disbito. Federal, tanto no art 17 quanto no
de membros de um corpo traumatizado para que art. 42, a instância legislativa do poder público
no Distrito Federal.
ele sobreviva. Não é o caso presente, posto que
nos parece que não houve qualquer desastre naPortanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores. o Discional que mutilasse a Constihdção para que ela, trito Federal não pode ficar destituído de seu Corneste moniento, sofresse uma operação cirúrgica,
po Legislativo. Na verdade, o Distrito Federal tem
sido destituído, ao longo de 27 anos e muito mais
a fim de que pudesse sobreviver às Instituições.
do que isso, da sua própria ~q~dania. O nosso
Assim, entendemos que, de acordo com a proposta do projeto de resolução que apresenta inesquecível Presjdente Tancredo Neves cunhou
emendas para adequar o Senado ao funciona- uma frase realmente memorável, uma frase imortal: "Eu já vi muitos homens e muitas idéias banimento da Assembléia Nacional Constituinte, não
das e cassadas neste País, mas nunca vi uma
há necessidade de que se suprima o funcionaddade cassada".
mento normal das Comissões permanentes.
Portanto, Sr. Presidente, apresentamos alguO Distrito Federal esteve cassado durante 27
mas emendas para compatibilizar o funcionaanos, totalmente cassado da sua cidadania. Agora
mento do Senado na sua plenitude, desde a Mesa
que começamos a estar presentes, não apenas,
Diretora às comissões permanentes, com o funmas por enquanto apenas, estar presentes na recionamento da Assembléia Naciona1 Constituinte,
presentação perante o Congresso Naciorlal, como
porque acreditamos que o que é a1egado, de não
uma Unidade da Federação representada nesta
haver espaço ftsico, não é convincente, uma vez
Casa e na -outra caSa do Congresso Nacional,
que existem os espaços físicos das COJ!11ss~s
nós que lutamos pela completa autonomia polípermanentes, na Câmara -e no Senado, suficientes
tica do Distrito Federal, nós que reivindicamos
para fundonarem as c2missões e as subcol'!liseleições diretas para o_ Qov_emo _do Distrito Fedesões. E-se-Iiãõ houver esse espaço físico compati- ral, nós que reivindicamos eleições para a criação
bilizado com o tempo, poderemos fazer funcionar do Poder Legislativo do Disbito Federal, qualquer
as comissões permanentes normais do Senado
que seja o nome que ele venha a ter, Assembléia
em horários diferentes daqueles que funcionarão
Legislativa, Conselho LegislativO, ou quaJquer ou·
as Comissões da Assembléia Nadonal Constltuin- tro, porque a semântica não importa, o que impor·
te.
.
- ta é a realidade, não podemos. absolutamente,
O art. 49 teria a seguinte redação:
aceitar que o Distrito Federal fique destituído do
"Art 49 As Comissões permanentes se- seu Poder Legislativo, porque nesse caso nós dei·
xaríamos o Poder Executivo" com poderes absorão instaladas normalmente, sem prejuízo do
lutos e Isso é inadmissível.
funcionamento da Assemblé-ia Nacional
Portanto, é essa a nossa modesta contribuição
Constituinte, que terá sempre prioridade. •
ao projeto que regulamenta o {uncionamento do
Ao art. ~ nós propomos que se acrescente Senado, o projeto de emendas~ao Regimento lna expressão: "sem prejuízo do funcionamento das temo do Senado, que regulamenta o nosso fun~
comissões pennêlllentes'.
danamento durante o período da elaboração
Art. lO. Propomos a sua_ supressão.
constitucional.
Ao art 12 propomos a seguinte modificação:
Não sou tão ambidoso como o nosso brilhante
ao inVés de "revogam-se as disposições em con- colega, o nobre Senador Itamar Franco, que contrário', "Ficam sobrestadas as disposições em
sidera o recesso de todas as comissões e o recescontrário.·
so da própria capacidade de apresentar projetas
Essa, a juStificativa às emendas que apresento pelos Senadores como capltls dlmlnutlo9 como
ao projeto de resolução.
um rebaixamento desta Casa como se ela diminui'sse com isso. Na verdade, sr: Presidente, Srs.
O SR. PRESIDEI'ITE -(Humberto Lucena) Senadores, ela s6 se engrandece, porque, neste
concedo a- palavra ao nobre Senador Pompeu .momento, o que importa a este País, actma de
de Souza, para justificação oral de sua emenda.
tudo, é que ele tenha, com a maior urgência,
uma Constituição verdadeira, pois, como costuO SR. POMPEU DE SOUZA (PMDB- OF.
mo dizer que o que temos _em vigor não é-propriamente uma ConSblufção, mas uma colcha de rePara justificar. Sem revisão do orador.)-Sr. Pretalhos de alta rotatividade, que foi modificada ao
Sidente, Srs. Senadores:
longo da ditadura, ao sabor das circunstâncias
A nossa emenda, eu chamo de nossa emenda
e do ditador de plantão.
porque na verdade subscrita em primeiro lugar
por mim, ela tem a unanimidade da representação
Portanto, acho que esta Casa tem urgência urdo Distrito Federa] nesta Casa do Congresso Nagentíssima _em elaborar a sua Constituição e não
podemos pôr nenhwn entrave a que isso aconcional. Eu a apresentei 9)njuntamente com o meu
teça daqui por diante, Sr. Presidente. Não podecolega de Bã.ncada e de Partido, Senador Meira
mos pôr nenhum entrave para que as salas dispoFJI.ho, e com o meu colega de Bancada do Distrito
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níveis das comissões que serão usadas pelas comissões e subcomissões de elaboração constitu-

cional, sejam ocupadas pelas comissões permanentes do Senado e da Câmara A camara-também adotou essa atitude e nós, aqui no Senado
Federal, ao jvrarmos a COnstituição atual, o fizemos com a ressalva expressa pelo nosso Líder,
dos dispositivos antidemoc;ráticos da Carta atual
e para expurgar esses dispositivos são indispensáveis ...
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. POMPEU DE SOUZA- Pois nilo.
OSr.ALexanclreCosta-D~o dor o

apor-

te a V. Ex'
O SR. PRESIDEI'ITE (HUMBERTO LUCENA) - Gostaria de lembrar ao nobre Senador
Alexandre Costa que se trata de uma justificação
oral em que não se permitem apartes.
O Sr. Alexandre Costa - Mas pennite discussão, Sr. Presidente o Regimento nâo proíbe...

O SR. PRESIDEI'ITE (HUMBERTO LUCE·
NA)- V. Ext, por gefl.tileza, aguarde a discussão
da matéria, quando poderá inteiVir, ou pessoalmente ou através de aparte ao orador que estiver
na bibuna.
O Sr. Alexandre Costa- Vou me conformar.

V. Ex" está determinando, mesmo contra o R~
mento. Aliás, já não há Regimento, não há m&S
Constituição, não há mais le~ não há mais nada.
Estamos aqui entregues a wna. maioria e nós
Minori21 temos que nos subordinar à prepotência.
Contra força, não háargumento.
O SR. PRESIDEI'ITE (HUMBERTO LUCENA) - Nobre Senador, é que se trata, no caso,
apenas de uma justificação oral em que não se
permitem apartes.
Peço ao orador que conclua.
OSR. POMPECIDESOUZA-Vou terminar
para colaborar com a_ urgência que todos nós
temos. Na verdade, nós os Senadores do Distrito
Federal não podemos aceitaro_reces.so da Comis~
são do Distrito Federal, por julgarmos inconstitucional esse recesso. Muito obrigado. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) à discussão da matéria.

Passa~se

O Sr. Alexandre Costa para discutir, Sr. Presidente..

Março de 1987
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PeÇo a palavra

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. "PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Conceqo a palavra; peta ofderil, ao nobre Senador
Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB --_SP. Para uma questão de ordem.
Sem revisão_ do orador)_ Sr. Presidente, Srs. ·senadores: V. Ex" declarou que acolhia a questão de
ordem levantada pelo Uder do PDS, Senador Jar·
bas Passarinho, no sentido de que fosse constituída uma Comissão para opinar sobre_ as emendas. Perguntaria a V. EX' se nesse regime de urgência urgentísSima em que estamos funcionando, se não seria mais lógico que suspendesse
a sessão, para que isso pudesse ser feito, pois
que muitos dos argumentos que eu estou ouvindo
.aqui, que já foram expendidos e até reiterados,

Ora; Sr. Presidente, sabe o Senado da República, sabem os Srs. Senadores, que poucas ou
raras são as Comissões que funcionam. Os pareceres são feitos pelas assessorias_ e os votos dos
Srs.- SenadQI'es são tomados pelos -corredores,
quando ná.P no plenário e nos gabinetes. Assim
é que funcioncun as Comissões no Senado da
República. Esta é a sinceridade; esta. é-a realidade
indesmentíveli

j!i convenceram as lideranças desta Casa de algu·

masqnodificações. Nós pouparíamos tempo, se
pudéssemos realmente ter uma dedsão. Quero
deixar bem daro também para os meus companl}.E;iros do Senado que para mim soberania não
é questão de palavra: ou se exerce ou ela não
existe. Acontece que dentro de poucas horas, se
nós não exercermos a nossa prerrogativa já, hoje,
de Senadores de decidir sobre o nosso Regimento, nós vamos fazer discursos de lamYria, porque
haverá dedsões tomadas. Ou, então, ·a que mais
grave, entraremos numa fase de conflito de com·
petência que não interessa ao Brasil. A defesa
do Senado nós a fazemos sendo também eficientes na nossa ação. Peço a V. Ex!' que designe
essa Comissão para que nós possamos exercer
de fato_ e não de palavras as prerrogativas do Senado

O Sr. Pompeu ele Souza um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois não,
ouço o aparte de V. Ex'

O Sr. Pgmpeu de Souza - Nobre Senador
Alexandre Costa, apenas gostaria de repelir o qualificativo de insincero, partindo de mim que sou
um homem eminentemente sincero e até veemente na minha sinceridade, porque, na verdade,
nobre Senador Alexandre Costa, eu usei do argu~
mento que me foi trazido peJas lideranças, de
que a ocupação das sa1as para efeito de abrigar
todas as subcomiss_ões das várias Comissões elaboradoras da ConstitUição, não permitiria o funcionamento simultâneo das Comissões da Câmara-e do Senado. Agora, meu nobre coleQa Alexandre Costa, eu sou um estreante nesta Casa. eu
so_u um calouro nesta Casa, pela primeira vez
disputo um mandato popular e, felizmente, conquistei esse mandato, porque a população do Distrito Federal me honrou com o seu voto. Portanto,
não sou insincero quando digo que espero que
as Comissões do Senado Federal funcionem. Se
V. Ex' diz que elas não funcic;mam; que as mesmas
têm o seus pareceres elaborados pela assessoria,
que não se reúnem, que é apenas uma simulação,
insinceridade é dos Senadores que assim proc.edem. E vir defender a dignidade do Senado com
a própria ausência do funcionamento das Comissões constitui realmente um argumento paradoxal

_O Sr. Al~dre _<:;.C?sta- Mesmo com patriotismo exclusivo do Uder do PMDB, Sr. Presid_epte. que é um patriotisnlo exclusivo, eu desejo
falar e tenho o direito, pelo Regimento, de falar.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Eu vou acolher, nobre Senador Alexandre Costa.
o seu pedido. O Senador Fernando Henrique Cardoso, como Uder do PMDB, pela ordem, velo
ao encontro da sugestão feita, e que eu acolhi,
pelo SenadOr Jarbas Passarinho, no sentido da
designação de uma Comissão por se tratar de
uma situação slÚ generls para emitir parecer sobre a matéria.

O Sr. Alexandre Costa - Mas eu não sou
contra isso Sr. Presidente. Quero apenas o direito
de diVergir, de aceitar argumentos que aqui ouvi...
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) V. Ex' apenas aguarde um pouco a pa1avra da
Presidência e, 'em seguida, não vou em absoluto
negar o seu direito regimental de fa1ar.

O Sr. Alexandre Costa- Está certo Sr. Presidente. Eu acato V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Então, diante da questão levantada pelo Senador
Henrique Cardoso, como já havia admitido anteiiOITtlente, a PresidênCia vai designar wna ComisS:ão .composta de cinco membros: Senadores Fernando Henrique Cardos_o, Chagas Rodrigues, Jar~
bas Passarir)_ho, Carlos Chiarelli e Mauricio Co"rrêa,
para emitir parecer sobre o projeto e as suas respectivas emendas, nomeado, desde logo, como
Relator o Senador Chagas Rodrigues e assinalando um prazo até um·a hora para que esta ComJssão conclua os seus trabalhos,
Ehtretanto, a Presidência prefere não suspen·
der a ·sesSãO -e- _continua_ _çoncedendo a palavra
aos Srs. Senadores. Neste instante, se o SenadOr
AleMndre ..Co..s:ta_quiser fazer uso da palavra, S.
Ex' pode fazê-lo

Permite V. Ex

O SR. ALEXANDRE COSTA - Nilo disse
__que _V_. Ex':~Q insiocero. __C,Im;:t v~ mal$, V. Ex'
inclui, no seu pronunciamento, fatos que não
acontecem nesta Casa~ Disse que o argumento
era insincero. Veja V. Ex' que há cJ!ferença muito
grande, principalmente quando V. Ex' confessa
ser um novato e desconhecer..._

O Sr. Pompeu de Souza- Louvei-me em
informações de colegas.
O SR. ALEXANDRE COSTA- ... o que
acontece; o que se passa, e Como se processam
"as matérias na alta Casa do Pais.

O Sr. José Ignáclo Fen-elra Ex' um aparte?
.

Permite V.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muito
prazer, nobre Senador José lgnácio.

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL - MA
- O Sr. José lgnáclo Ferreira - _ Nobre SePara discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os diversos Senadores que aqui têm usado '-nadar Alexandre Costa, até de certo modo lamento.fnc.Ur:stonar no pronunciamento de V. Ex!' para·
da palavra e os argwnentos apresentados, princifazer um reparo. V. Ex.' sabe que nos liga um
palmente pelo último orador, representante do
vínculo de afeto pessoal muito forte e de admiraDistrito Federal, não me_convencem. Dizer~se que
ção, pelo menós de minha parte, por V. Ex".
vamos suspender os trabalhos das Comissões
Técnicas do_ SenadQ_ por falta de espaço fisico
O SR. ALEXANDRE COSTA- Êredproca
no Senado, além de inSincero,- sobretudo insin~
a admiração.
cera_~ n_ãQ_ é_re.al_, não é_ correto, e não caberia,
nW:na CaSa~como--o Senado Fedel-aJ, se leVantar
O Sr. José lgn~lo Ferreira- Então, quero,
argumentos- pai'a cobrir com o manto aqueles
em ncime 'quase da necessidade -de repor as coique, pela força, pelo quero, pelo posso e pelo
sas nos trilhos, com relação à Co_missão de _Consmando, pretendem fechar, agora, as Comissões
tituição e Justiça, apenas fazer esse reparo. Due. mafs tarde, as atividades do Senado.
rante dois anos, eu presid~ até recentementeL a

Comissão de Constituição e Justiça, e nunca per·
miti, e nisto todos os membros da Comissão de
Constituição e Justiça, que regularmente lá com~
pareciam, também partilhavam dess_e _fDesmo
propósito, nunca admiti fazer sessão fantasma,

m.mca admiti dar, sequer, o prosseQUimenfo a
uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça quando o quorum não mais existisSe.-Nunca
comecei sem que houvesse·.-quorurn e quando

estivesse ela em funcioriamento e o quorum caía,
parava imediatamente
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o seu funcionamento. De

maneira que apenas com relação à Comissão
de Constituição e Justiça, esse é um reparo necessário, para que fique nos Anais da Casa ess_e registro de que, no que toca à nossa Comissão, foi
injusto e necessitou deste reparo.

O SR-ALEXANDRE COSTA-Nobre Senador capixaba, injusto não. Eu nãO sou injustO:
sou um homem, aliás, que peco muito pela justiça
e pela franqueza. Claro que estou falando de modo geral, e um homertr d~_ capacidade de V. Ex",
jurista, Senador brilhante, cuja amizade e cujo
apreço me honram, sabe que em tudo há exceções. Efetivamente, a Comissão de V. Ex~ é uma
das exceção. Acresce que_a ComiSsão de v: Ex"
se reúne uma vez por semana. Não creio que
ocupando, uma vez por semana, o espaço físico
da Comissão que foi destinada a V. Ex! presidir,
iria atrapalhar os trabalhos da Constituinte~ _se
o espaço da Comissão de V. Ex', que sempre
se reuniu, não atrapalha, imagine V. EX' o das
outras, que poucas vezes se reõriefu -durante todo
pano.
O que me revolta, o que me traz à tribuna,

é a insincer:ldade. Se não querem reunir as ComiSsões, se não querem reunir o Senado, digam o
porquê. Pergunto: Se existe um patrão? Se ~e
um chefe? Se existe um dono, hoje, da Repóbllca
que não deseja, e que possui o poder da maioria
para impedir, que não se reúna. Então., vamos
cuidar da Constituinte. O Brasil precisa mesmo
se livrar dessa Constituição, que nada mais é que
um guia turístico, para ser consultado em cada
esquina; feita ao sabor dos interesses os_ r1_1ais
espúrios, que nesses 20 anos de ditadura assistimos ser exercidos neste País.
Vamos à Constituinte! O assunto é urgente e
de ínteresse nacionall Mas não se alegue, porém,
que para fazê-la urgente seja necessário fechar
o Senado da República e privar os Srs. Senadores,
principalmente dois terços do Senado renovado,
de freqüentarem as Corriissões, de oferecerem
seus trabalhos, de oferecerem seus projetas, de
pagarem suas promessas feitas ao povo, nas praw
ças públicas, num pleito ainda bem próximo, realizado há poucos dias. Mesmo·- põrque a Constituinte tem dono; ela não pertence_a todos os parlamentares. Como tudo nas Casas legislativas tem
seu proprietário, ela não poderia fugir à regra,
e eu não lhe dou mais do que 15 o.u 20 proprietários - são os que fazem, os que mandam, os
que querem, esta é a verdade/
_ _
Esta é uma Casa alta, uma Casa de homens
maduros, experientes, sofridos, homens que vêm
dos maiores embates, das maiores lutas, e não
é justo que aqui se esteja a discutir o nada. É
um nada. Está-se discutindo aqui o espaço fiSico,
que existe de sobra.
Deveria se discutir o tempo; o tempo que Cada
um de nós pode empregar e pbde oferecer de
trabalho, para que a Constituinte ·não saia em
setembro- que eu acho longe -, mas que saia
em junho, que saia em maio, que saia até amanhã,
se necessário for, porque de parlament~ il~s
tres, homens capazes, esta Casa e a Cãmãfã dos
Deputados estão cheias. Não falta inteligência,

não falta capãCidcide, não falta trabalho, e a Constituinte está dependendo de nós, sobretudo do
nosso trabalho, e não de se fechar o Senado e
se privar as "Comissões-de-fUJ1.ciorl-.9.rem, Era isso
o I:Jlle ia dizer, Sr. Presidente, mas, antes. quero
ouvir o apéirte solicitado pelo Senador J utahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Alexandre Costa, lamento profundamente discordar de
V. Ex' Durante alguns anos que tive como obrigação, na qualidade de Vice-Uder da minha bancada
de então, de trabalhar nas Comissões. aqui no
Senado, uma das preocUpações que sempre tivemos faia de ter o número_ adequado para o fundo- namento das diversas Comissões. Eu não faria
exc_eçã_o apenas à Comissão âe Constituição e
Justiça, como aqui foi tratado pelo Senador José
lgnácio Ferreira, Presidente daquela Comissão.
Muitas outras Comissões e muitós outros Srs. Se·
nadares, eu diria praticamente todos os Srs. Senadores, sabem cumprir os seus deveres. Infeliz·
mente, Senador Alexandre Costa, não podemos
generalizar qualquer falta que possa ocorrer aqui
·no Senado. Porque se fôssemos fazer aqui do
"Senado uma verdade absoluta nessas questões
que foram abordadas hoje, aí, sim, poderíamos
pensar em fechar o Senado. Mas o Senado não
ê isto. O Senado é trabalho; o Senado é seriedade;
o Senado é competência; o Senado, através da-queles que fazem parte desta Casa, vai procurar
mostrar a sua necessidade, o seu funcionamento
con_stante. na medida em que isso seja possíveJ,
sem tirarmos aquela prioridade que todos n6s
concordamos que deve haver para a Assembléia
Nacional Constituinte. Por iSSO. Senador Ale:xandre Costa; é qUe I<imento discordar de V. Br',
atê quãndo V. EX' fala em espaço flSico. Lembre-se de nossa conversa de ontem, quando mosIrávamos, e V. Ex' concordou, que até isto temos
falta aqui no Senªdo.

OSR-ALEXAI'IDRECOSTA-Parogabinetes de Senadores, e nunca para comissões.
O Sr- Jutahy Magalhães- Não s6 para gabinetes de Senadores, mas para a instalação daque-les trabalhos de assessoramento do Senado, a
começar das Assessorias, das Comissões, das direções de Comissões, até isso existe falta no Se-. nado,
O SR- ALEXAI'IDRE.COSTA- Bem, vejo
que V. Ext, Senador Jutahy MagaJhães, me honrou
com seu aparte, mas não discordou de mim em
naâã.Apenas disse que V. EX" freqüenta as Comissões e não tenho motivo para dizer que V. _Ex'
não as freqüenta. ComO f.ãinbém não Posso dizer
que algum companheiro não as freqüenta. Mas,
a realidade_ é que tenho sido um assinador em
corredores ~ ~o meu gabinete de pareceres de
comissões até antecipados, pois, jã se sabendo
que·na comiSSãO não vai haver número, as assinaM
turas são tomadas antecipadas. Dizer isso absolutamente não depõe contra o Senado. A_ verdade
não depõe Coritra -ninguém! A Verdade é a verdade, e dela ninguém pode fug_ir~ Meu intuito não
é depor conb"ã a Casa~ EstoU; há 16 anos, nesta
Qisa:-Fui novamente eleito, - o m:Ws votado
em meu Estado - para cumprir mais 8 anos
de mandato. Estarei completando, então, 24 anos
d~trabalõ.o como Senador. Na Câmara dos Deputados, Já tive 2 mandatos, já vou andando para
36 anos de mandatos conferidos pelo povo, que
somados aos novos totalizarão 44 anos. se Deus
me permitir. E por onde passei, Já e cá, nunca
ocupei a tnbuna. para dizer aquilo que não é
real que não é ~dadeiro. Posso -até ter apresen-
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tado sugestões erradas, mas fatos não verdadeiros eu nunca os trouxe aos meus nobres Pares.
Em tempo algum! O objetivo é dizer. que se feche
o· Seriado por outros motivos; que se paralizem
as Comissões, porque desejam fazê-lo, mas não
com a aJegação de falta de espaço! O espaço
existe, porque as Comissões se reúnem semanalmente, quando se reúnem, e não seria binta minutos numa semana que iriam prejudicar os trabalhos, os grandes e necessários trabalhos para se
redlgir a nova ConStltuição do Brasil que o Brasil
precisa, exige e todos nós desejamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) ~cedo

a palav_ra ao nobre _Senador Qd Sab6ia
Carva:Iho para uma questão de ordem.

O SR- CID SABÓIA CARVALHO (PMDB
-CE. Para uma questão de ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho acompanhado, com muita atenção, o
desenrolar dos debates, a respeito desse Regimento Especial, juridicamente, poderiamos dizer
assim, que iria prevalecer na sua aplicação por
sobre o Regimento interno do Senado da Repú~
blica. Mas eu tenho certos cuidados de ordem
legal c; ordem juridlca, e gostaria de submeter
a V. Ex' e à Casa como um todo. Entendo eu
que n6s estamos discutindo questões atinentes
a fatos, e questões atinentes a direitos, ao Direito
propriamente dito. E entendo mais, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que seria uma temeridade a redução de qualquer aptidão senatorial tendo em vista
a participação do Senado no espírito federativo,
tendo principalmente em mente a importância
do Senado para a Federação. E sei, como todos
n6s sabemos, que o Brasil não vai parar por causa
da Assembléia Nadonal Constituinte, porque estamoS no fazimento de uma nova Constituição,
não vai desaparecer a Federação, não vai desaparecer a vida administrativa, não vai desaparecer
a Nação, não vai desaparecér o País.
Submeto a V. EX" uma questão de ordem para
que, no exame dessa matéria, não se admita, em
absoluto, alterações de ordem legal das aptidões
constitucionais do Senado.
Entendo eu que há nesse projeto de resolução,
que agora V. Ex" mandou a exame de uma Comissão, aJguns dispositivos que têm uma grande pro-jeção jurídica, quando entendo que a nossa projeção aqui deve ser meramente administrativa. Aqui
nós temos que organizar como _vai fúndonar o
Senado, sem lhe afetar, no entanto, a atribuição,
a existência legal e_ a existência constitucional.
Parisse, há dispositivos que reputo da maior
gravidade, como, pOr exerriplo, o a:rt. 4"', o art.
I()';', e também o art. 12"' E jUstificaria rapidamente
para V. EX: o art. 49 faJa das Comissões que devem
existir, porque senão o Senado fica capenga, fica
o Senado sem um pedaço, fica o Senado inexistente, juridicamente. Não é preciso aprofundar,
porque todos os Senadores têm wn espfrito públi~
co muito amplo e saberão atentar para a profundidade desse meu reparo;
O art. 1Q9 faz cessar todas as atribuições dos
Senadores, tanto dos que estão como dos que
estiveram. É. portanto, algo muito grave, porque
cerceia uma atribuição. E se nós .somarmos este
artigo 10 - e aí a soma é perigosa - com o
parágrafo único do art 29, ficará dare que Y. ~
só poderá organizar a Ordem do Dia com matérias que tenham procedência do Executivo. E isto
pode levar o Senado a uma situação muito incómoda diante da opinião pública.
E o art. 12 revoga todas as disposições que
colidirem com esse Regimento Especial. Se ele

138 Quarta-feira I 1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

é especia1, não tem colidêncla; ele tem preferência, na aplicação. Portanto, não há o que revpgar.
Mesmo porque se revogannos o Reglmento do
senado, quando passar a Assembléia Nacional
Constituinte, nós teremos de fazer urgentemente

do nobre Senador Itamar Franco, e quando
ele apela para a dignidade desta Casa e por trás dela está a dignidade da classe
política brasileira - fica insofismável todos
os seus argwnentos.
ó nobre Senadof Jarbas Passarinho trouxe o
ponto de vista das lideranças, que já havia sido
anunciado num aparte do Senador Carlos Chiarelli ao Senador Hélio Guefros, ã posição pragmática de um ato politico e não a discussão de normas legais de um regimento.
.
Aprendi, ao longo da ·minha vida pública, a assertiva daqueles três estágios fundamentais no
relacionamento humano, que são, também, verdadeiros para o relacionamento dos grupamentos
pol'itlcos e grupamentos sociais na sua amplitude.
Primeiro, é a distensão, que foi vulgannente
distorcida pela imprensa, quando se esperava
uma distensão de natureza política, quando distensão, etimologicamente falando, é estar receptivo às idéias dos outros, sem nenhum preconceito, sem nenhuma má vontade, podendo con·
vencer ou ser convencido através do diálogo inteligente, que é uam característica dos seres huma~ ilós sUperiores. o segundo estágio, após a distensão, é o do entendimento e o terceiro, que é o
mais nobre, não poderia ser diferente, é o da cooperãção. Então, como 6 ato politico exige esses três estágios, rendi-me aos -argumentos do nobre Líder
Femando Henrique Cardoso_e me deixei donifual"
pelo compromisso do Uder do meu Partido, SenadOr CarlOs Chi8rem. Como ato polític(l, darei
meu apoio a este projeto, agora quero deixar bem
claro que (l meu apoio também vem de l,HTla
consciência daquilo que o nobre Senador Itamar
FrancO disse a respeito da. soberania da Constituinte e que o nobre Senador José Richa, num
dos corredores aqui da Casa. me dizia: "Suruagy,
isso -é tão óbvio que não precisa ser discutido.
Não se discute a soberania de uma Constituinte".
É eomo discutir o direito de voz e o direito de
voto aqui dos Srs. Senadores! Isso está imPlícito
na própria natureza do Colegiado. A criação das
cornis_s_ões técnicas; _é~al'go _que vem até por gravidade; não tem erro. Se o Poder Executivo está
encaminhando mensagens para aprovação de
embaixadores, é claro que a Comissão de Relações Exteriores terá que dar o pãrecer sobre essas
indicações para que o Plenário dê a sua última
palavra. A Comissão de Constituição e Justiça.
que tudo vê, tudo ouve e.qu.e tudo fala, é a Comissão maior, é a Comissão primeira e não poderia
ser diferente_ o seu fl!ncionamento. Acho que, em
- questãõ de horas - para não dizer questão de
- dias - , as demais comissões serão criadas auto_ma.ticamente por gravidade.
O ato políti~o está definido neste projeto, e o
ato- pragmáticQ será uma <:onseqüênda de questão de horas - não ser.& nem de questão de
dias~ Agora este art_l O, quero concordar em_gênero, número e grau com os argumentos apresentéldos pelo nobre Senador Itamar Franco. Mesmo
por que, com a criação das comissõe_s técnicas,
ficaria até .ulterior liQeração; e este out,ro maptém
o -ptazo, a não ser o da vigência da Assembléia
Nacional Constituinte, que desejamos nó~, e devemos-: nos esforçar para Isso, que ela séja mais
rápida, o mais curta possível, ao invés de ser a
~s longa e a mais demorada, mesmo por que
está incorrendo num grave erro histórico de desejai'. Ser CC:u:istituinte e ter também poderes _ordinários_. E a (miça d~ Constituint~ brasUeiras _que
~ os Poderes Constituinte_ e.o_ PrdJn~rio fo' fechada 6 meses depois, porque, na busca da sua
soberania, ela trombou com outro soberano que
era Dom Pedro I.

um novo Regimento, para que a Casa possa funcionar.
Por isto eu queria que V. Ex' resolvesse a questão de ordem que submeto agora à Mesa. Que
ficasse declarado que a Resolução que está sendo
votada, agora, em regime de urgência, nio afetas.se, em nenhum dispositivo, a estrutura do Senado,
e apenas resolvesse casos administrativos, c::asos

factuais, e mmca ocorrências que tenham fundamentos na própria esSência do Direito. Traduzindo melhor, apenas as regras adjetivas pudessem ser examini!Kias, nunca as substantivas.
Era o que gostaria de submeter a Ex', como

v.

na verdade estou a submeter.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Não há questão de ordem a ser resolvida pela
Mesa.
De acordo com o Regimento, nobre Senador_

Od Sabáia de Carvalho, no seu art445, "a questão
de ordem deve ser objetiva e indicar o dispositivo

regimental em que se baseia, referir-se a caso
concreto relacionado com a matéria tratada na
ocasião, não podendo versar tese de natureza
doutrinária ou especUlativa".
Ao ver da Mesa,' V. Ex!' apenas antecipou-se
na discussão da matéria, que está sendo objet"q
no momento, de estudo para efeito de parecer
de urna comissão designada pela Presidência, de
acordo com o art. 52;-iteril 35 do RegitrJ:ento lnter~
no, que diz:
"Compete ao Presiaente resolver, ouvido
o Plenário, qualquer casO não previsto neste
Regimento."

A Presidência, tendo em vista que não havia eomissão pe,nnanentes designadas, com
audiênda das Uderanças. designou uma comissões para emitir parecer sobre um projeto
de resolução de reforma regimental. As considerações de V. Ex' poderão ser enfatitadas
por ocasião da disCUssão da matériã, tão logo
se inicie ap6s o parecer da CQmisSão desig·
nada.
O SR. CID SABÓIA CARVALHO Agradeço a V. fX'
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SWWAGY (PFL AL Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Seriadores:
Pretendia falar sentado, mas Como o Senador Hélio Gueiros, no brilhante discurso que
nos ofereceu na manhã de hoje, dlsse que
o Senado estava manco, e .como dentre ~
Senadores o único que está mancando soUeu, fiZ questão de ficar de pé para, ao menos
em termos simbólicos, mostrar que esta Casa se encontra na vertical.
O nobre Senador Itamar Franco _nos brin·
dou com a sua inteligência privilegiada, nos
trouxe a sua experiência, nos trouxe,, também, a autoridade moral e política de quem
fundou o Movimento Democrático Brasileiro
e participOu da fundação do PMDB.
Em termos regimentais, indubitavelmente,
é indiscutível os argumentos e as colocações
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Então, acho que a emenda apresentada pelo
nobre Senador Itamar Franco a respeito do art.
10 tem todo o meu apoio, toda a minha solidariedade, porque ai, sim, está, na verdade, o maniqueísmo desta casa, com o qual jamals poderemos concordar.
Estes São os pontos de vista que gostaria de
deixar para os Excelentissimos pares e dizer ao
nobre Senador Itamar Franco que no instante em
que S.~ defende o art. 10 de(ende.a dignlçlade
desta Casa.

O Sr. Hugo Napoleão -

Permite-me V. EX'

um aparte?
O SR. DIVALDO SORUAGY- Pois não, nobre Senador Hugo Napoleão.

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Divaldo Suruagy, quandO V. Ex1' teCe cOnsJderações
acerca do Art. 1O, já tão brilhantemente discutida
aqui pelo nobre Senador Itamar Franco, V. Ex'
me faz lembrar que no Irã, por ocasião das festas
de Hussin, os xiítas se autoflagelam, se automaceram, impõem a si próprios sacrifícios_ físicos,
batendo nas próprias costas com correntes. Acho
que mutatls_mutandls, estame>s mais ou menos
PratiCã:ndo a lnesma. Tenho para mim -que no
conceito de defesa das prerrogativas do Senado
da RepúbliCa não pode deixar de indüir-se a iniciativa da propositura de leis e nem do exame das
leis. Quero portanto, corroborar, apoiar, ratificar
e_ até fãzer uso de suas palavraS.O SR. DIVALDO SORUAGY- Quero agradecer ao Deputado Hugo Napoleão, ao Senador
Hugo Napoleão-o Deputado vem do velho hábito, fomos Deputados juntos.

O Sr. Hugo Napoleão- Deputado é o nosso
hábito na

Câmar~

dos Deputados.

O SR. DIVALDO SORUAGY- Isso implica
num elogio à juventUde do Senador Hugo Napoleão. Mas quando S. EX' faz uma referência ao
autoflagelo dos xiitas lá na Pérsia,. eu até entendo
que na busca da salvação eterna, dentro do enfoque de cada um, na busca da salvação- de sua
alma o autoflagelo como uma decisão de ordem
individual. Mas com o áutoflagelo político do Brasil, não concordo em momento algum.

O Sr. José Agrlpino -Permite-me V.
um aparte?

e;x,

O SR. DIVALDO S((RUAGY- Concedo o
ãparte ao nobre Senador José Agripino.

O Sr. José AtÍrfpbto -Nobre Senador Divaido Suruagy, nós que fomos colegas, fomos Governadores juntos, acho que V. ~ conhec.e muito
bem a minha vida pública. Eu que como V. Ex'
fui Prefeito da CapiUU do meu Estado, fui Governador, também, do meu-Estado, tenhO pautado
a minha vida pública pelo pragmatismo, pela ação
que objetiva, obter resultados concretos, e lhe confes.sp que, ao chegar ao Parlamento Nacional,
participando das primeiras reuniões da Constituinte, vi-me frustrado diante de conversas, de
discursos, de pronunciamentOs com pouco objetivo dentro do mister principal, que é o de construir
a nova Constituição brasileira.. Sinto-me angustiado pelo fato de participar de u.ma Constituinte
que não caminha e que muitas vezes tem agido
emoCionalmente. E procuro traduzir o meu pensa_mentO. Tenho ni'l minha_ convicçãq interíor o
fato_ de que_o melhor procedimento que poderiam
adotar, Câmara, Senado e CoiiStituinte, seriam
Câmara e Senado agirem de ac.orâo com os seus
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Regimentos e discutindo o dia~a-dia do País que
é grave, que envolve uma crise profunda no campo social, político e econôrnico e deixar que a

Constituínté, sem o pinga fogo, sem o discurso
que não leva a nada em termos concretos, em
termos de confecção da nova Constituição, com

o objetivo precípuo de trabalhar no plenário, na_s
Comissões, nas subcomfssões_na redação da n.ova Carta Constituclona1- e que as leis ordinárias,

que a discussão do dia-a-dia do País fosse feita
na Câmara Alta e na Câmara Baixa· - no _Con-

gresso Nacional, na Câmara dos Deputados e
no Senado da República. O que está acontecendo
agora, a discussão em tomo de. funcionamento
· ou não do Senado, é fruto do que se_ pôde se
colocar para a apreciação da opinião pública bra-

sileira, a soberania da Constituinte. A Coristituinte,
evidentemente, é _soberana e nem s_e precisava
discutir a questão da soberania, mas hoje se discute porque existe, no Congresso, uma coisa chamada grupo pró-soberania que, no meu entendimento, age ou por ter objetivos inconfessáveis
ou por desconfiar da responsabilidade dos Srs.
Constituintes - Deputados e Senadores - que,
evidentemente, sabem o que precisam e devem
fazer. Acho, portanto, em função disto, que a discussão política que, hoje, nesta Casa e na Constituinte se processa, é muito fruto da ação de um
grupo que está dominando a Constituinte e Jevan-·
do a ação destas duas Casas a um comportamento pouco pragmático e pouco pro-dutivo. Eu
não tenho dúvidas de que a conStrução da nova
Constituição brasileira não vai envolver tantas
questões polêmicas._ A Constituição tem muito
do trivial. Algumas questões polêmlcas, evidentediscutidas e há tempo próprio para isso -- a
reforma agrária, a reforma urbana, as aç:ões do
que se chama "entulho autoritário" que devem
ser retirados da Constituição. Isto tudo deverá ter
o seu tempo próprio e exigirá pragmatismo pata
que no plenário, nas com!ssões e subcomissões
se possa apreciar. Eu concordo, em muito, com
o que falou o Senador Itamar Franco que, em
última análise, extema o pensamento de uma Casa que tem espírito de corpo, como eu que hoje
particípo desse espírito de corpo. Mais do que
tudo me preocupa a ação pragmática dos Srs.
Constituintes, na elaboração da nova Carta Cons·
titucional e no acompanhamento dos problemas
do dia-a-dia deste Pais, na Câmara e no 5enãdo;
as questões de ordem, repito, política, econômlca
e social, que estão todas emaranhadas dentro
de uma discussão, onde se insere a discussão
principal, que é a eJaboração da nova Carta Constitucional. De modo_ que, a par e por força de
compromisso partidário acompanhar o voto do
meu Uder, quero ressalvar, e até gostaria de que
fosse_ posta em destaque a análise dos art. 49
e 1Odo Regimento proposto, para que, até ju1gamento futuro, as consciências dos integrantes
desta Casa pudessem se manifestar. Esta, portanto, era a minha palavra. Queria dizer, ao final,
corroborando com as palavras do Senador Divaldo Suruagy, que acho que está fácil decidirmos
com relação à constituição das comissões, quando está posto, na própria proposta de Regimento,
que as Comissões poderão ser compostas por
deliberação anterior do Plenário, mas que se_ con·
voque OPlenário a se manifestar sobre essa composição. Era este, portanto, ó aparte que tinha
a colocar às palavras do Senador Divald_o Su- ·
ruagy.
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sua vivência, V. E$' que é wn dos melhores valores
na nova geração política do Nordete.
-_Mas ouvimos também a palavra cheia de experiênda do Senador Alexandre Costa, há 16 anos
nesta Çasa, não sei se com torri de ameaça ou
se _com tom de alegria a todos nós com mais
oito anos, - faz-nos brindar c:_om mais oito anos
aqui no Senado Federal, porque é. um privilegio
conviver com oS"enador Alexandre Costa. Sempre
quero confesssar de público, vqu buscar a experiência, a sensatez. a lógica política do Senador
Alexandre Costa. EJe ficou revoltado com argumentos de que as comissões não poderiam ser
implantadas por falta de espaço tisico. Realmente,
esse argumento peca até pela sua origem e pela
_
grandeza deste prédio.
O Senador Pompeu de Sousa, que tem compromisso não apenas com a inteligência brasileira, ele que é um dos seus maiores valores, wn
dos seus maiores destaques, ele é o orgu]ho da
cultura jurídica deste País, mas tem um compronlisso bem direto, bem de perto, com o eleitorado
do Distrito Federal, ele e mais dois companheiros
foram eleitos para legislar em nível de País. obviamente, mas têm uma especificação nessa delegaçao, que foi de legislar em tomo do Distrito Federal. E trouxe a sua perplexidade, perplexidade
que ele, José Agripino, Hugo Napoleão, Fernando
Lyra, eu, e tantos outros companheiros estamos
vivendo essas emoções, embora já fôssemos veteranos, alguns, da Câmara dos Deputados.
Mas, o Senador José lgnácio Ferreira e o Senador Jutahy Magalhães, eles explicaram, e nós bem
sábemàs, o funcionamento das comissões técnicas, e graças a Deus, esta Casa, além de todos
aqueles valores que foram apresentados e expostos brilhantemente pelos Senadores que participaram do debate em tomo do pronunciamento
do Senador Alexandre Costa, esta casa, acima
de tudo aquilo, é um símbolo, é uma esperança
do povo brasileiro. Esta Casa, na sua sabedoria,
nasQ.~Cprudência e na sua sensatez, tem aquilo
qUe é muitO dificil se encontrar no ser humano,
muito mais difícil ainda se encontrar no colegíado.
que é o senso do limite e o senso da oportunidade.
Ao longo da História da RepÇibiica e por que
não dizer do lmp~o. ao longo da História deste
País quando adquiriu sua independência, o Senado tem sido o ponto de equilíbrio, o ponto moderador, que, na Monarquia, D. Pedro II possuía,
mas que na prática era a inHuência do Senado
do Império que se fazia valer. Na República, esta
casalem dado exemplos de muita sabedoria, evitãnCiõ crises, evitando conHitos e evitando impasses,
Desconfio muito das pessoas qUe se julgam
donas da verdade. A minha desconfiança vem
de wn preconceito a_inda da minha infância. No
colégio onde eu estudava tinha um professor que
era pastor protestante, que se julgava no céu e,
obviamente, os demais estavam- no inferno. "É
uma desvan:tagem muito grande a gente discutir
com alguém que já está no céu, enquanto estamos no inferno. Desconfio de todas as pessoas
que são donas da 1/erdade. J\_cho que o diálogo
é uma çonqui~ m.;'!ior do ser humano. É através
do diálogo que eu convenço ou sou convencido.
Se eu convenÇQ,_açbo_ótimo, porque tenho o
apoio entusiástico daquela pessoa. Se sou convencido, também acho ótimo, porque eu estava
errado e aquela pessoa mostro_u-me o caminho.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -

Eu pediria a V. EX'- que concluísse, porque o seu
O SR. DWALDO SURUAGY - Agradeço
ao Senador José Agrlpino o enriquecimento do
nosso discurso com a sua experiência, com a

~f!lP:?J~-~_esgotou.

O SR. DWALDO SIIRUAGY- Muito obrigado, Presidente.
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Eu queria concluir dizendo que nesta sessão
de hoje do Senado da República acrescentei à
minha _experiência política, _à minha vivência de
mais de 25 anos nos mais diversos cargos. mais
uma lição: passei a ter orgulho de pertencer a
esta Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Coriced<? a pal~a ao nobr~ Senador Mário Covas.

O SR. MÁRIO COVAS (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- St. Presidente, eminente Senador Humberto Lucena, eu gostaria de _dirigir a minha primeira palavra, nesta casa. exatamente a V. EX',
relembrando lutas antigas feitas em comum, no
plenário da Câmara dos Deputados, e manifestar,_
neste instante, a ininha honra e o meu privilégio
de poder fazer parte desta Casa, no instante --em
que a preside uma figura do significado e da dimensão de V. Ex'.
Quero, igualmente, neste primeiro pronuncia~
menta, estender a minha manifestação, o meu
apreço a cada um dos homens que a Nação fez
representante, na Câmara Alta da Repúbli~, _e
que aqui estão presentes. E, Sr. Presidente, não
o faço como mero ato ôe cortesia, faço-o por
indústria.
Eu não cheguei aqui, Sr. Presidente, pelos meus
dotes jurídicos, n~o sou se~er advogado. Entre
·as aspiraçóes que mantenho, pretendo um dia
fazer um curso, porque sonho, num instante qualquer, em fazer um júri. Mas, realmente, sou engenheiro, de forma que, certamente, não são os
m-eus conhecimentos jurídicos aqueles que ditarão a minha atividade nesta Cã:sa.
Aqui estou na qualidade de político, e foi nesta
condição que fui eleito para o exercício do meu
mandato. Por isso me relevem os meus campa·
nheiros se as considerações que fizer tiverem um
cunho e um conteúdo nitidamente político e,
eventualmente, até pouco respaldo de natureza
jurídica. Por isso, quando os saúdo, faç:o-o com
a humildade de_quem reconhece que aqui venho
para, neste terreno, aprender com cada um dos
companheiros as li~s_oecessárias às suas mani~
festações.
--Mas me confesso, Sr. Presidente, neste instante,
um homem pleno de perplexidade. A primeira
delas é _que nunca pensei ter dúvidas a qual mandato devesse a minha lealdade, porque, a rigor,
cada um de nós, hoje, é portador simultaneamente de dois mandatos. Somos parlamentares,
enquanto Senadores, _e participantes de uma instituição chamada Senado Federal; somos constituintes, enquanto Senadores, participantes simultaneamente de outra instituição que se chama
Assembléia Nacional Constituinte. Desde Jogo,
não consigo compreender como possamos n6s
próprios disputar a 'nós próprios este_ conflito que
se_ faz na junção de duas funções, exercidas simultaneamente pelas mesmas pessoas.
A rigor, a mim me parece, depois do período
que passei aqui, que alguns parecem ter confundido a expressão soberania da Constituinte com
o exercício de uma soberania que, afinal, se derra~
ma sobre os constituintes chamados Senadores
e chamados Deputados; ou inversamente, que
os Senadores queiram manter a sua necessária
altivez enquanto instituição, revoltando-se contra
_a_quilo que são, isto é, constituintes. E, portantQ,
me confesso perplexo.
.
Confesso-me perplexo por toda esta discussão
que a mim me pareceu sempre absurda em torno
da frxação daquilo que se chamou soberania da
Constituinte. Soberania, no meu modo de enten-
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der, é um vocábulo que se aproxima da liberdade, •
que não se escreve em regimentos, que não se
traduz em documentos. Soberania se exercita, e ,
se exercita na medida e_m que se tem poder, ou
autoridade, ou legitimidade para eXercê~la, Gosta-

ria, e o disse no meu Partido, que este tema sequer
viesse à baila. Por que razão? Porque ~ "<ra mim,
volto a insistir, raciocino como político, porque
foi nest.a condição que aqui cheg- •J. A mim me
parece que a Constituinte é absolutam~nte soberana. No meu modo de entend_er, ela tudo pode.

No meu modo de entender, en_quanto constituinte, ela tudo pode, mas nem tudo deve. Para mim,
sustentar a soberania da Constituinte é impedir,
por exemplo, que se convoque o Ministro da fazenda para vir, dentro da Constituinte, na medida
em que esta presença atrapalha aquilo que é meu
compromisso histórico, o· de fazer nesta Nação
wna Constituição voltada para os interesses populares. Todavia, a discussão se processa e parece ·que paradoxalmente ela vai terminar por uma
afirmação da não-soberania, o que é mais paradoxal.
Sempre disse que preferia qu~ essa discussão
não viesse, porque essa é uma díscussão impossível. Ela não admite resposta positiva e nem negativa Se amanhã a dedaratmos em função de
um fato concreto qua1quer, por exemplo, a extinção da Lei de Segurança Nacional, que ela ê soberana, certamente acabaremos por desvirtuar a Assembléia Nacional Cóiisti.tuinte, que passará a tratar até mesmo da legislação ordinária. Por outro
lado, se à limitamos, como parece que vai ocorrer,
eu não sei e nã_o tenho certeza se ç:lentro de um
ano, ou um mês, ou aJguns dias não precisaremos
de uma afirmação do poder civil nascido da própria soberania da Constituinte, sob circunstâncias
que nesse instante são impossíveis de se prever.
Confesso, Sr. Presidente, a minha perplexidade.
Confesso a minha perplexidade em relação à discussão de suas funções que ternos que exercer
simultaneamente, aquela de sermos Constituintes
e, portanto, no mais breve espaço de tempo construirmos urna Constitu(ção, para que se elimine
totalmente qualquer laivo de autoritarismo ainda
resistente neste Pais. Chegamos a ela porque neSte País se construiu em determinado instante, a
partir de urna defmição nitidamente popular, um
mecanismo de mudança do regime. Isto me parece tão óbvio e tão claro. A partir do instante em
que o povo brasileiro determinou a cada um de
nós que fizéssemos Tancredo Neves usando um
dos instrumentos do regime anterior, o Colégio
E1eitoral, o Presidente da República, o povo brasileiro defmiu a forma da mudança do regime; a
essa forma ele designou transição democrática.
É por isso que temos hoje uma Constituinte
que há de ser necessariamente feita, ao contário
do que aconteceu em 1946, com instituições préexistentes, isto é, com a Câmara e com o Senado.
Mas se nós formos capazes de entender que o
nosso compromisso histórico com a Constituição, fundamental, e tão findamental quanto a luta
do dia-a-dia face à crtse econômica, há de ter
necessariamente o papel de destaque que nós,
ao longo de vinte anos, proclamamos. e se nós,
sobretudo, Constituintes, não formos capazes de
entender isso, então, certamente, teremos desmerecido da função e da delegação que recebemos.
Ora, dir-se-á: por outro lado, recebemos a delegação de sermos parlamentares , e na medida em
que formos capazes de abrir mão das prerrogativas do Senado enquantO instituição estaremoS
inversamente abrindo mão de uma instituição que
.se quer vertical, ereta, pujante e afirmativa na sua

'tarefo.

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
Sempre defendi, e certamente não é por isso'
que a solução é essa, mas sempre defendi uma
tese parecida com essa, no que se refere ao fun.
cionamento simultâneo-da Câmara-e do Senado
com a Asembléia Nadonal Constituinte. Por quê?
Qual a ralão Pela qual a Câmara e o Senado,
fUncionando junto com a Assembléia, se impõem,
e sobretudo em face dessa metodologia histórica?
É porque. na medida em que tenho a Câniara
e o Senado funcionando. não terei _um Executivo
legislando por Decre-lei, que foi o que aconteceu
em 1946.
Que diferença me- faz exer~ltar-- minha prerrogativa de Senador,- no sentido de apresentar a
iniciativa de emendas constitucionais no dia em
que fazendo uma emenda constitucional perante
o .Senado Federal, estou simultaneamente operando no s_entido de fazer não uma emenda constitucional, mas toda uma Constituição. Não é possível abrir mão da minha prerrogativa de Senador,
durante o período em que faço uma Constituição
no seu todo, para manter a prerrogativa do aces·sório, do individual, no sentido dese fazer uma
única emenda à Constihlição? É perfeitamente
dispensável no instante em que fazemos toda uma
Constituição, emendarmOs a Constituição vigente. Mas, mais dispensável ainda, e me parece até
contraditório é nos dispensarmos deste periodo
da irüciativa de projetas de lei. O projeto de lei
se inicia exatamente- ou pelo menos no tempo
em que era Deputado assim o fazia- pela passagem na Comissão de Constituição e Justiça, que
a examinava exatamente sobre o ân;gulo da constitucionalidade. Ora, suponhamos que eu apresente.hoje um projeto e o leve ~ra casa. A Comissão de Constituição e Justiça examinando-o à
luz da Constituição em vigor o defina corno constitucional e e1e tramita; aprovado no Senado vai
à Câmara, e quando chega no final do processo,
nós teremos uma nova Constituição. O_ _que se
fará? O projeto volta ao seu início para definir
se é constitucional, face à nova Constituição? Eis
aí um paradoxo que parece de uma lógica irrefutável. Todavia há que se manter esta Casa fundo·
nando dentro dos limites em que ela não conflite
com aquilo que é fundamental Volto a insistir.
Não sei se sou anti..Senador Constituinte, oU s·e
SQU anti parlamentar Senador, mas acho que o
meu compromisso de natureza popular nasce da
minha maior ou menor capacfdade de cumprir
bem essas duas tarefas, e para cumpri-las bem,
de alguma maneira, tenho de conciliar estes interesses. Por isso, a mim me parece de uma inteira
lógica aquilo que se pretende fazer. Não me assusta, na medida em que começo por dizer que acredito no espírito público desses homens, que se
diga que as comiss.ões permanentes não serão
instaladas até ulterior deliberação do Plenário.
Este Plenário no instante em que achar que qual~
quercomíssão, provis_6ria ou defmitivamente deva
ser instalada, que a instale. Ou se teme uma maioria, uma maioria feita pelo voto popular.
Eu -tenho um testemunho histórico a dar. Não
deixarei Jnais passar sem oferecê-lo. Acho que
é a Uiifcã cOntribuição e, talvez, a maior de todas
que possa dar. VIVi nesta Casa num periodo em
que se votou uma Constituição e hoje quando
ouço falar que esse regimento interno que se quer
aprovar, ê um regimento autoritário, quero lembrar que assisti votar uma Constituição em 1967,
por Deputados e Senadores, alguns deles não
reeleitos no período entre 15 de novembro e
15 de março com decurso de prazo, com o reJógio
sendo parado à uma para seis da manhã porque
naquela hora e naquele instante terminava o prazo
para vigência.
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Não, __ eu não aceito enquanto peemedebista,
em nome dessa luta histórica passada, que se
diga hoje que o PMDB, que aqui chega por maioria sim, mas maioria dimensionada através da
-vç>ntade popular, maioria que dec::orreu não da
força do poder, mas decorreu do fato da vontade
popular, que essa maioria pi'etende usar ãquilo
que no passado sentiu em seu lombo corno ninguém nas lutas históricas que se travaram neste
País.
-ACho que é perfeitaménte cabível aquilo que
se quer fazer. _ _
Queira Deus que a cadi se9unda-feti-ã nós possamos realizar as sessões ordinárias; queira Deu:;
que a cada segunda-feira tenhamos o número
necessário paia- nos reunir; queira Deus que a
cada terça, quarta, quinta, e sexta-feira nós possa·
mos, enquanto Senadores Constituintes, estar lá
na Assembléia Nacional Constituinte; queira Deus
que quando convocados por deliberação anterior
do Plenário~ sejamos capazes de cumprir, junto
às comissões às quais sejamos convocados, si·
mu1taneamente com a tarefa da Comissão que
teremos que cumprir na Constituinte, o nosso
compromisso-que ê comum.
Por isso, perd~m-me SrS. ·senadores, não o
faço sustentado na Constituição, não o digo sustentado no conhecimento juridlco, falo como alguém que neste instante sente ·a perplexidade de
uma série de contradições, mas que aprendeu
muito cedo, diria mesmo na sua primeira presença em 1963, quando assUmi o mandato na
Câmara dos Deputados. Naquele instante sentei·
me ao Jado de um Deputado que desconhecia,
iniciante, recém-ChegadO, Como eU, à Câinara
dos Deputados. Posterlmmente, ganhei com ele
a amizade que o Parlamento facilita e acabei por
descobrir que era o ex.~prefeito de uma cidade
chamada Altamira, existente no Pará. Certamente,
o compaitheiro, e com:Pcinheiro daquela época,
hoje Senador e Governador Hélio Guelros, sabe,
um município maior do que o meu Estado, o
Estado de São Pau1o. E aJi contava-me ele, a_q
longo da convivência, que enquanto prefeito da
sua cidade, cidade que possuía 100 mil habitantes, dos quais 50 mn eram índios, duas vezes
estivera no subdistrito de SãQ _Félix. levando 40
dias de canoa para chegar a cada município. E
ali estávamos lado a lado, e:.~ que vinha da Baixada
Santista, uma área que não podia mais crescer
horizontalmente, com 400 mil pessoas aglomeradas, com cantata_ comum no exterior através
do porto, e ele que vinha de Altamira, uma região
~om uma área geográfica maior do que a do
Estado de Sãci Paulo, altamente rarefeita do ponto
de vista da sua densidade populacional, com 100
mil habitantes, dos quais 50 mil eram índios. E
ali estávamos nós dois obrigados a formular algo
em termos de legislação que simultaneamente
devesse valer para Santos e Altamira. Foi naquele
instante que entendi o significado, a dimensão,
a alta dimensão do Congresso Nacional; foi na·
quele instante que pude entender a diversidade
do <::enário deste País, a suã cOmplexidade e até
onde, com toda a deformação eventual que possa
existfr na iepresentação, esta Casa tem significado
É por compreendê-lo e muito mais como colocação de questões que gostaria de ver pelos meus
companheiros definidas, é com a humildade de
quem sabe, que aqui vem para aprender coino
õs doutos que faço essas coflsiderações.
Quero, Sr. Presidente, e não preciSava fazê~lo
tendo em vista que a minha característica na vida
pública tem sido- a obediência e determinação
do meu partido, quero me manifestar pela aprova·
ção das medidas ora propostas. (Muito bem! Palmas.)

DIÁRIO DO-CONGREssO NACIONAL {Seção D)
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O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

A Comissão designada já se encontra presente
em plenário.

Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas
Rodrigues, Relator, para que emita o seu parecer,
pedindo aS ~abreviara tempo diante da proxi~
midade do término da sessão. -

O SR. CHAGAS RODRIGUES- PMDBPI. Para proferir parecer.·- Sr; PreSid~nte, Srs.
Senadores:
A este Projeto de Resolução n1> 2 foram afere•

ddas muitas emendas - exatamente 13.
As emendas, evidentemente, objetivaram aprimorar a proposição.
Uma das emendas, emenda substitutiva do nobre Uder Fernando Henrique Cardoso, a meu ver
teve _o mesmo prop6sllo das demais e quer-me
parecer, Sr. Presidente, que toma a proposição
mais consentánea com os objetivos que tem ern
vista. Permite-me, Sr. Presidente, depois de ter
ouvido os nobres Uderes, nobres Lideres de três
grandes bancadas, tão ilustres e honrados como
os demais líderes das outras bancadas, permite-me aceitar e o meu parecer é favorável ao substitutivo do nobre Senador e üder da Bailcad~
do PMDB Fernando Henrique Cardoso, com algu~
mas alterações: ao art. 2 9, ficando bem claro no
item rque as Sessões do Senado serão ordinárias
as realizadas às 2•-feiras das 14:30 às 18:30 e
não como inidalmente no projeto dos lideres,
das 14;00 às 18:00 horas.
Também, Sr. Presidente, aceito o art. 5 9 do
substitutivo do nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso com um adenda.
O art. 5? reza:
"As Comissões permanentes não___Serão
instaladas...

O Sr. Virgilio Távora- Esse é o 4?!
O Sr. Jarbas Passarinho - Esse é O art.
49 do Substitutivo, se me permite!
O SR- CHAGAS RODRIGUES - ~ o art
59 do substitutivo. Esse art. 5" do -slibstlti.ruvõ trata
das Comissões Permanehtes, trata de assunto que
no projeto dos líderes figurava no art. 49•
Então, o art.
dente:

.?~

ficaria assim redigido, Sr. Presi-

"Art. !Y ~As Comissões Permanentes não
serão instaladas até _ulterior deliberaçao do
Plenário.
Parágrafo único - O disposto no artigo
não_se aplica às Comissc:;e~ DiretoJ1l,, _de Fi~
calização e Controle e do Distrito Federal.'

Tendo em vista a situação especiã!fsSlrría do
Distrito FedeiaJ,já objeto aqui de fartajustificação.
Fmalmente, temos o art. 19 desse substitutivo.
O parágrafo único sofreria-ligeira a1teração. Passaria a ficar assim redigido:
Parágrafo único. As salas da"S CoôíJSsi~les
Permanentes poderão ser utilizadas pelas COmissões Constitucionais."
Agora, Sr. Presidente, temos o muito dis(:utido,
e compreendo até certo ponto as críticas que
este artigo recebeu, art:. 1O do projeto primitivo
e que tem sua matéria discipHnada no art. 11
do substitutivo do nobre Uder Fernando Henrique
Cardoso.
O Art I 1 do substitutivo diz:
"Art. 11. Ficam sobrestados todos os
projetas de lei apresentados pelos parfamen-

,___--- tares_até a promulgação da nova
ção.' _
-

Constitui~

Anova tedação, Sr. Presidente, está assim vazada:
''Os projetas de lei em curso, e os que
vierem á se( apresentados por parlamentares, durante o fundonamento da Assembléia
- NiCional Constituinte, ficarão sobrestados
at~ -'ª-promulgação da nova Constituição, res..
- - -salvados os projetas de lei previstos no art.
42 da Constituição_ vigente.·

O art, 42_ trata. de matéria específica do SenadO e se refere, também, a projétos de lei referentes
ao Distrito FederaJ.
_
Sr. Presidente, eu fui honrado com a designação de V. Ex!' para relatar esta matéria. Passei
pela Câmara, flii eleito cinco vezes Deputado Fe-dera!, estou chegando ao Senado para aprender
com os nobres Senadores. Fui honrado com a
designação de V. Ex.' Não tenho o direito de, nesta
hora, deixar de acompanhar os Srs. Senadores.
Todos aquí estamos para prestar seiViço ao senado e para prestar serviços à. Assembléia Nac!onal
Constituinte, porque somos Sena,ÇIQres e sámos
Constituintes.
·
Ohosso País vive um dos momentos mais gra~
_ves e ~ão preciso dizer isto. A nossa hora é histórica e encerra um desafio para todos nós. Há
uma tábua de valores, há uma hierarquia de valores. E o mais importante nesta. hora é termos,
com a maior brevidade possível, uma_ nova Constituição_ para esfe País. Todos colaboramos: uns
mais; Outros.._menos. Dei, também, o meu pequeno quinhão_ao ser cassado, quando era 19-ViceUder, eleito do Partido da Oposição, na Câmara
dos Deputados, e para honra minha, tinha como
Líder, o hoje companheiro nossoA o Senador Mário COvas, eiífão Deputado, e que também foi
cassado e teve seus direitos_polftkos suspensos.
Entãã, Sf. Presidente~ dentro desta filosofia polí~
tica de _que o importante é termos uma ConstitLdção, o Jmpo!iante é _comp~bilizarmos, é cada
um de nós _ceder no secundário para termos o
fundamental e o principal que é _a Constituição.
reclamada por lideres,_ p_o_r_ professores de Direito,
por constitucionalistas, democra~s de todas. as
tendências, desde .QUe a ordem jurídico-constitucional foi violeritada.
-Assim, Sr. Presidente, dou este parecer, dentro
dessa; tábua" de -Vã!ores, dentro dessa hierarquia_
de Valores. TenloS liOssa -Constituinte, e vamos.
ter_ nossa nóva Constituição, vãm9s nós, os Srs.
Senadores, colaborar, dentro do passivei, respeitando esta Casa que não vai ser fechada como
muitos entenderam, esta Casa Que vai funcionar,
apenas dando primasia a_o que é mais importante
hesta hora, a elaboração de__ uma Constituição
democrática e progressista que atenda aos superiores interesses do País e às grandes aspirações
dO povo. O nOsso parecer é favorável a:o. substitl!Yvo~ com essas- ress<}!vas aqui estabelecidas.

~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Completadâ a instrução da matéria, passa-se à
discussão do projeto das emendas, em turno úniCO-

O Sr. JamD Haddad- Peço a palavra para
discutir, sr: Presidente~

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Ell pêdiria vênia ao nobre Senador Jamü Haddad ...

O Sr. -Jamll Haddad Presidente.

Eu serei breve, Sr.
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O SR. PRESIDENTE (Hum!lerto Lucena) -

- É que a Presidência, diante do horário, vai ter
que tomar uina decisão.

O Sr. JamU Haddad- Peço que_ V. Ex' sub~
meta ao Plenário a prorrogação da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Eu solicitaria a V. Ex' que aguardasse as palavras
que vou pronunciar.
Srs. Senadores, a presente sessão inicio_u-se
às 1Ohoras e 25 müi.utos. Portanto, deveria encermr-se às 14 horas e 25 minutos. Entretanto, o
Regimento Jnterno do Senado Federal, no seu
art. 179, parágrafo único, diz, textualmente:
Parágrafo único -A sessao ordinária não

se realizará:
--....,.__...._

___

--.:-·---

·-~--·----·;..-·

-~-

<::) quando seu período de duração_coincidir, embora pardalmente, com o de sessão
conjunta do Congresso Nacional.
Mais do que o Congresso Nadonal, terem9s
ágora, ãJ)ãrtii"das t4horas, sessãodaAss$1bléia
Nacional COnstituinte.
Nestas condições, a Presidência vai suspender
a presente sessão e continuá-la a partir das 19
horas de hoje. Antes, porém, a Presidência, aten~
dendo a alguns líderes que querem se pronunciar,
concede a palavra, inicialmente, ao nobre Senador Fernando Henrique Cai-doso.
O SR. FERNANDO HEI'IRJQUE CARDOSO (PMDB - SP. Como üder, pronuncia o s_e-

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
-É letra expressa do nosso Regimento Comum
a proibição, que, aliás, é de bom senso, do funcionamento simultâneo do Congresso Nacional e
do Senado.
Em primeiro lugar, não estamos diante do Con·
gresso Nacional, mas _da Assembléia Na_cional
Constituinte,_cujo regimento ainda não foi votado,
regimento esse que vai reafirmar o mesmo dispositivo impedindo o fundonamento do Senado e
da Câmara, simultaneamente:. Como é do conhecimento de V. Ext, a matéria que estamos discutindo hoje, aCiuJ, é de suma relevância para o próprio funcionamento da Assembléia Nacional
Constituinte. Outro propósito não tem este Senado senão o de se antecipar à deçjsão da Assembféia Nacional ConstitLdnte, para facilitar a harmonia necessária entre o Sénado, a Câmara e a Assembléia Nacional Constituinte.
Assim sendo, eu pediria-a V. ]~x· que relevasse
esse dispositivo do Regimento,_ porque· não se
aplica ao caso da Assembléia Nacional Consti·
túinte, ainda, e que nós, no prazo estipulado, fiZéssemos um esforço·p-arã Votarmos logo o nosso
Regimento.
----- - --- -- --Faço este apelo porque muitos dos que aqui
falaram mencionaram a importânda de que nós
tomemos uma decisão aqui, hoje, independentemente da dedsão que venha a ser tomada amanhã na Assembléia Nacional Coh.Stituiilte, num
Regimento,_do qual sou eu o relator, _e onde, _D.est~
Regimento, no art. 82,__escrevi um dispositivo para
dar ac_o!bida àquilo que foi expressamente pedido
a mim pelos Senadores, ou seja, de que a adaptação do nosso Regimento foss_e feita por nós e
náo pela Assembléia Constituinte,_ embora dando
prioridade à Assembléia Constituinte.
Temo que s_e não votarmos isso hoje possamos
vir a aprovar uma modificação já sob constrangimento, que é desnecessário, e _o Senado daria
uma demonstração-da sua vontad~ de_ colaborar
com a Constituinte aprovando hoje a transformação do seu Regimento. Peço, portanto, aos , ,
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companheiros Senadores que entendam isso, e
que exponham os seus pontos de vista, como
têm exposto com muita clareza, mas que atentem
para aquilo que é necessário, neste momento,
para que o Senado possa continuar funcionando
com toda a sua tranqüilidade, que exponham o
seu pensamento, mas deixem que haja uma deci·
são pelo voto. Muito obrigado a V. Ex'

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U)
Não entendq, Sr. Presidente, a incoerência que
n~se_

momento vejo colo<:ada perante os Srs.
Senadores. Ou se atende à tese de que a Assem~
b1éia Naclon.al C~nte tem prioridade. e nós
concordamos com essa tese, ou então, interessa
em detenninados momentos que seja prioritária

e, em outros momentos, não interessa, como é
o caso que ocorre com a colocação do nobre
Senador Uder do Governo e do grupo que compõe a Maioria nesta casa, ao qual se acopla o

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
- Concedo a palavra ao nobre Líder do PFL, PFL
Sr. Presidente, na realidade, V. Ex', como PresiSenador Carlos Chiarelli.
- - - dente, vai decidir a questão; o Plenário, soberanaO SR. CARLOS CHJAREW (PFL - RS. mente. vai deddir. Sabemos qual é o papel da

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A posição da Liderança do Partido da Frente
l.iberal é similar àquela exposta pela üderança
do PMDB, lembrando, neste particular, que, regi~
mental e tecnicamente, nãcftemos- .a incompatibilidade argUida, de vez que lá se reúne não o
CongressO', mas a Constituinte. Portanto, tecnica~
mente, não há incompatibilidade e, politic:amente,
o que importa nesta hora, depois de 3 horas e
40 minutos de reunião, depois de chegarmos ao
parecer do Relator sobre o substitutivo, depois
de ouvirmos as emendas, e estarmos à beira da
votação, com a possibilidade de termos a prioridade de deliberar sobre a matéria, não sob constrangimento, .mas de maneira autônoma, suspender os trabàlhos, atalhando o tempo de que ainda •
dispomos, me pareceria, inclusive, absolutamente
não recomendável e desaconselhável. Por isso,
também subscrevo essa solicitação no sentido
de que continuemos, evidentemente, acelerando,
sem criar prejuízo para a qUalidade da decisão,
e que deliberemos antes, ademais, há um asPecto,
iniciada a sessão na Assembléia Nacional Constituinte e encaminhada para a votação, já que a
disCUSSão terminou antes do Carnaval, iniciada
a votação não teremos condições de rea11zar sessão aqui, às 19 horas, porque lá irá até o fmal,
já que está em fase de votação.
Então, nós, aqui, devemos fazer um esforço
e passarmos de pronto, asseguradas as manifestações que o Regimento prescreve, à votação e
à deliberação que se impõem nesta hora, em nome do interesse do Senado Fede~:aJ e do Poder
Legislativo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
- Diante do apeJo das Lideranças do PMDB e
do PFL, que representam a expressiva Maioria
do Senado Federal, a Presidência, então, prossegue a sessão, prorrogando-a até às 14 horas e
25minutos.
· ~oncedo a pa1avra ao nobre Senador Jamil
Haddad. para discutir a matéria.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. para
discutir. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Está sendo discutido um projeto de resolução
modificando o Regimento Interno do Senado para
evitar um conflito entre as sessões do Senado
e da Assembléia Nadonal Constituinte.
Sr. Presidente, a argumentação que se usa é
extremamente váffda e nós com ela concordamos; é que há de se ter prioridade para o funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte.
Neste momento, vejam V. Ek's a ·contradição.
O próprio Uder do GoVerno e o Uder do PFL
aceitam a tese de que devemos continuar apesar
de uma sessão da Assembléia Nacional Consti,bJinte convocada para às 14 horas. e provavel·
mente já Inldada.

Minoria, n6s _seremos esmagados dentro desta
CaSa, daqui para fi'enfe, não temos dúvida, e na
C~. porque a Maioria vota, a Minoria discute, a Minoria grita, a Minoria reclama, este é
o nosso papel. Ertqt.ianto eu tiver a voz estarei
aqui usando o meu direito, ou de obstrução, ou
de reclamar, ou de levantar a minha voz contra
qUaf(J:uer medida que considere contra os meus
princípios ideológicos e políticos.
Sr. Presidente, neste momento, quero deixar
consignado nos Anais desta Casa a estranheza
da posição das Uderanças do Governo e do PFL
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua a discussão da matéria.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.
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Sr. Presidente, sinceramente- há pouco ouvi-

mos o Senador Mário Covas dizer que não assiste
à Maioria impor a sua vontade -:- nós a_çabamos
de assistir a Maioria impor a sua vontade ao Presidente do Senado da República. Foi V. Ex' que
convocou para as 19 horas. V. Ex'i', pelo menos
num &to de respeito, até de atenção para com
os Partidos menores, partidos até que têm _um
representante, como é o meu caso, V. Ex' poderia,
pelo menos ouvir o Plenário, se as ponderações
dos nobres Senadores sedams_uficieotes para que
o Senado continuasse funcionando. Mas não, V.
EX', a toque de caixa, como se recebesse, assim
uma admoestação - que não foi o casO - V.
EX' revogou a cOnVocação da sesSão para as 19
horas.
Sr. Presidente, e aí me reporto novamente ao
Senador Mário Covas - porque não quis apar·
teá·lo - fez algumas observações com os quais
não concordo. Uma delas muito interessante e
que, talvez, o nobre Uder, que é Líder, relator,
e hoje se acumula tudo no CongreSSo Nacional,
o nobre Líder Fernando Henrique Cardoso deveria
ter escutado parte da argumentação do Senador
Mário Covas, salvo interpretação diferente. É que
nós_ estamos procurando, e aí eu concordo com
S. Ex', um conflito que não--existe entre Assembléia Nacional Constituinte e o Senado da República, ou entre o Senado da República e a Câmara
dos Deputados. Por que essa pressa de votarmos
essa alteração regimental neste momento, neste
instante? Medo de quê? Medo de que a Assembléia Nacional Constituinte possa votar o seu Regi·
menta definitivo, e que nesse Regimento tenha
alguma dáusuJa que obrigue o Senado a essa
ou àquela ação normativa? Ora, sabe muito bem
o Uder do Governo, o nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, c[ue isto não é possível, que
se tal acontecesse, esta Casa reagiria, esta Casa
não admitiria qualquer interferênda na sua ordem
administrativa, na sua ordem política e na sua
ordem té<::nica.
Portanto, Sr. Presidente, não compreendo e não
creio que o Senador Fernando Henrique Cardoso
queira correr com esta votaçãO, coffi esse sentido
de não se dar um cqnfronto entre a Assembléia
Nadonal COnstituinte e o Senado da República.
Sr. Presidente, colltinuo nesta tentativa de falar,
de explanar. Senador Fernando Henrique Cardoso, V. Ex', quando era do PMDB, como é agora,
nós não concordávamos com as atitudes que ti·
nha a ARENA e o PDS. Por favor, não vamos,
agora que V. Ex"" são a Maioria neste Pafs e nesta
Casa. através do voto popular, fazer aquilo que
nós combatíamos. Nós, Minoria, temos o mínimo
dlieitO- de termos em nossaS rllãos aquilo que
foi discutido na sala ao lado, e não apenas atravês
do parecer oral do nobre Relator.

O SR. ITAMAR FRANCO (PL- MO. Para
discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Primeiramente, gostaria de receber de V. Ex',
através da Comissão irregularmente nomeada, as
decisões dessa ComiSsao; Eu, infelizmente, não
pude ouvir com a devida atenção o nobre relator
dessa Comissão, e gostaria de ter em mãos o
documento para que pudeSse analisar.
Segundo, para que pudesse corroborar as pala·
vras do Senador Jamil Hadd_ad. É interessante,
Sr. Presidente, que é o próprio üder do PMDB
que coloca em um dos artigos desse projeto de
resolução, que é importante que não haja <:oinddênda entre as sessóes do Senado com as plená·
rias da Assembléia Nacional Constituinte. É o pr6prio relator da Assembléia Nacional Constituinte,
Uder do PMDB, Líder da Maioria, maioria que
s6 se dá aos dois terços, com o acoplamento,
aliás, a expressão foi muito bem empregada, ao
Partido da Frente Uberal, para obter os dois terços, é que esses dois nobres Líderes, inteligentes,
· cqmbativos, notáveis homens públicos, venham
qUebrar aquilO que eles estão propondo a nós
outros, que o Senado, continue funcionando enquanto a Assembléia Naciona1 Constituinte já está
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) exercendo a sua ativfdade.
Eü gOstaria justamente_de lembrar a V. Er que,
Mas o _que me parece mais grave, Sr. Presidente,
em se tratando de parecer oral, eu não tenho
é que V. Ex" já havia convocadç o Senado da
ComO fazer Chegar às mãos de V. Ex'.
República para as 19 horas, e com muita sapiência, porque, realmente, nós não vamos discutir
O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Sr. Presiapressadamente, ao contrário do que pensam os
dente, eu tenho o direito de soUcitar a V. ~ dois Líderes, essa matéria, vamos deb~la, vae nunca foi-me negado - que, pelo menos, per·
mos querer discuti-la. Evidentemente, a Màioria,
mita que eu o veja Se é um parecer oral, ele
mais uma vez, vai esmagar, como disse o Senador
foi lido, _salvo melhor juízo de V. EX' Se não me
JamiJ Haddad, a Minoria.
engano, o nobre Relator não falou de improviso,
Mas, V. Ex', isto é interessante, que já havia
ele leu, eu quero ver o que ele leu, senão terei
convocado o Senad_o para as 19 horas, apenas
que recorrer à Taquigrafia, vai ter que suspender
porque o Uder - o "apenas" aí não no sentido
a sessão...
·
de que não sigQifica muito --apenas porque os
dois Líderes se levantaram -e se contrapuseram
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) à idéia de V. Ex' de col'!vocar para as 19 horas,
V. Ex' deve ter estado atento ao parec:er do Relator,
V. Ext, inopinadainente~ retira a convocaÇão e .. que apenas leu algumas proposições e o seu pare_mantém a sessão fi.m.cionando.
cer foi oral.
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O SR. ITAMAR FRANCO - O parecer foi
oral, Sr. Presidente, mas houve trechos lidos ou
não?
O SR. PRESJDEN'IE (Humberto Luce_na)

~

Não, S. Exa. apenas leu trechos das proposições
que estava apreciando.
O SR. ITAMAR FRANCO -

S. Exa. lia e,

às vezes, confundia o artigo 39 com o artigo 49,
com o artigo 10. ~
O SR. PRESIDJli'ITE (Humberto Lucena) Eu pediria ao nobre Relator que, rapidamente,
esclarecesse ao Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,
eu gostaria, até, se o Relator me penn!tisse, ir
trocando idéias com S. Exa.

e, possivelmente, os Srs. Senadores na sua totalidade, delas não tomaram conhecimento.
Está ãqui, Sr. Presidente, é o Projeto de Resolução n~' 002/87, que estabelece Nonnas de Elaboração Legislativa do Senado durante o período
de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte.

Art 19 O Regimento Interno do Senado
vigorará durante o período de funcionamento
da Assembléia Nacional Constituinte com as
alterações estabelecidas nesta Resolução.

Art. 29 As sesssões do Senado, serão:
I - ordinárias, as realizadas às segundas-feiras.

rando·se aProvadas independentemente de votação.
Continua o esinagamento, também.
Art. 1O. Os funcionários da Subsecretaria de
Comissões, desde que requisitados, prestarão
seus serviços à Assembléia Nacional Constituinte.
Parágrafo único As salas das Comissões Permanentes poderão ser utilizadas pelas Comissões
Constl't.ucionais.
Veja, Senador virgflio Távora, que pouco aten·
ção se deu às emehdas que apresentamos aqui
em Plenário.
Sr. Presidente, vou encerrar, chamando agora
a atenção, com muito respeito, do Senador...

das 14:00 às 1&30 horas;
SR. PRESIDJli'ITE (Humberto Lucena) -~
n- extraordinárias as realizadas em horário di- O O
tempo de V. Ex' já está esgotado, Senador (taverso do prefixado para a ordinária.
mar Franco.
·O SR. PRESIDJli'ITE (Humberto Lucena) Aqui, Sr. Presidente, já houve outra alteraçao.
Não é possível, nobre Senador.
Parágrafo único O horário de realização das
O SR. ITAMAR FRANCO - Já estou no
sessões extraordinárias não poderácoincidir com
O Sr. Cbagas Rodrigues - Antes que V.
o das sessões plenárias da Assembléia Nacional arl I I. São 13Em. fizesse a recomendação, Sr. Presidente, já
Constituinte.
Art. 11. Ficam sobrestados todos os
era meu propósito ir ao encontro dos desejos
_Já estamos infringindo o disposto, estamos faprojetas de lei apresentadOs peJos parlamendo nobre Uder...
Zefiàõ coinddir.
tares, até a promulgação da Nova Consti·
Art. 39 A s~ssão extraordiriária,_ 'que terá o
-tuíçáO.
O SR. ITAMAR FRANCO - Se! do esp!rlto
mesmo rito- e duração da ordinária poderá ser
democrático de V. Exa.
convocada de oficio pelo Presidente pu por 1/3
0 Sr- VIrgílio Távora - então é o caso de
O Sr. Chagas Rodrigues - ...passarei às
(um terço)
perguntar a V. Ex' por quê? Até hoje não me
mãos de V. Exa.. o substitutivo que serviu de base
Mantido isso do projeto original.
foi dado explicação.
para o nosso trabalho...
Parágrafo único O dia, hora e Ordem "cio Dia
O SR. ITAMAR FRAI'ICO- Tem, Senador
de sessão extraordinária serão dados a conhecer,
OSR. ITAMAR FRANCO-Mas qual substi·
Virgilio TáVora. Tem Uma raZão.
previamente, ao Senado, em Sessão, ou pelo Dlátutivo, Exa.? Nós não temos substitutivo.
- do do Congresso Nacional, sendo, no último
. O Sr. Vlrglllo Távora- Não há razão.
caso, os Senadores avisados, também, por comu·
O Sr. Chagas Rodrigues- Passarei às mãos
nicação· telegráfica, ou por telefone.
de V. Exa. a Emeilda Substitutiva e al_érn de passar
O sR. ITAJ'IAR FRANCO - Era uma razão
Isso também foi alterado.
às mãos, V. E:Xa:--terá a nOva redação do art. 11
que nós condenávamos.
Chamo a atenção do nobre Senador. Vrrgílio
e, numa homenagem a V. Exa., às suas idéiais
Távora para -o art. 4~'
e ao seu passado, estou aqui à dJsposição de
O Sr. Vlrgilio Távora- Por quê?
V. Exa. se o Regimento permitir, para atender a
V.Exa.-.......
M. 4-1· AS cOnlissÕes .Perman'ente~~ão~
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou dizer a V.
serão instaladas até deliberação do Plenário.
Exa.• Senador Virgílio Távora, era um-procediO SR. ITAMAR FRANCO- Felizmente, V.
As matérias serãO incluídas 'em Ordem do
mento que nós_cond.enávamos ao tempo do arbi·
Exa. é um democrata, "porque se nós foimos espeDia peJo Presidente, dispensados interstidos
trio, no regime autoritário. Agora, quer-se permitir
rar das duas Lideranças, Sr. Senador, n6s esta·
e formalidades regimentais, salvo publicação
que somente o SenhOr Presidente da República,
mos ...
e distribuição de cópias das proposições
repito, pedindo a atenção do Senador Divaldo
O SR. PRESIDJli'ITE (Humberto Lucena. Fa·
principais.
Suruagy, que_atendeu ao nos_so apelo no refereitte
zendo soar a campainha.) Lembraria ao nobre
Então o art. 4~' também foi' alteraao.
aci art. 1ú, para a· qual vamos pedir destaque,
Senador Itamar Franco que, estando em regime
quer Se pennitir que apenas o Senhor Presidente
Veja,
Sr._Presidente,e
estamos
falando
den·
de urgência, o tempo de S .. Exa. é de 1O minutos.
da Repóblica venha legislar ordinariamente neste
tro da maior seriedade, para o que peço a atenção,
País, porque, se a Assembléia Nacional Consti·
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,
particularmente.. dos nobres Senadores, dos Sena·
tuinte não pode - e ela não pode, como foi conentão como Uder, posso pedir a palavra, em qualdores que renovaram este Senado nos seus- 2/3
VOCada! -,-se nós parlamentares não podemos
quer fase da sessão.
-é uin substitutivo que altera, em parte, o projeto
apresentar projetas. porque eles ficarão sobresde resolução, e não podem ter essa pressa, esse
tados; pergunto eu ao Senado da República:
açodamento que se quer dar, neste insta_nte, ao . -quem poderá, a hâo ser o Senhor Presidente da
O SR. PRESIDErrrE (Humberto Lucena) Senãdo .da República. Mas se a maioria deliberar ·República? J:: isso, Sr. Presidente, que espero que
V. Exa. falará corno Uder, mas V. Exa. há. de convir
que precisa léf pressa, que precisa desse açodaque nós estamos agora na discussão de uma
o PMDB entenda. Mas o que estranho é o Partido
mento naturalmente que seremos esmagados, tomatéria e V. Exa. está falando na dupla condição
da Frente Libera], que @mbém apóia o Presidente,
davia vamos aceitar, mas vamos ·continuar aqUi
de membro da sua bancada e de Uder do PL ..
concordar. Mas nós outrQs que somos minada
a examinar, a debater um problema da maior
aqui nesta Casa, _ou aqueles democratas, como
O SR. ITAMAR FRANCO - Não, Exa., eu
importância.
foi o Senador Divaldo Suruagy, no seu claro prO"
não pedi a palavra como Uder.
Art. 6° _Os ReJatores das matérias incluídas
nunciamento, mostrou que· realmente seria afron_em
Ordem
do
Dia
serão
designados
pelo
Presí·
.
tar não o parlamentar deste_ ou daquele partido
O SR. PRESIDJli'ITE (Humberto Lucena) dente
e
seus
Pareceres
serão
proferidos
oralrnen·
V. Exa. é uma pessoa só e não pode ter, na cUscuspequeno, mas seria afrontar o próprio Senado
te
em
Plenário.
são da matéria, dois tempos.
·
da República, se for mantida esta redação aqui,
Aí nào houve alteração,
Sr. Presidente. Razão pela qual solicito a V. Exa.
Pediria a V. Exa. Que Se ã.tivesse ao tempo regi·
_
Art._
8?
O
segundo
turno
e
o
turno
suplemenmental~ que é de 1Ominutos e que está concluído.
destaque para as emendas que apresentei._
tar serão realizados imediatamente após a aprovação do projeto em primeiro turno, e do substiO SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDJli'ITE (Humberto Lucena) tutivo, em segundo tumo ou turno (mico, respectiContinúa em discussão a matéria. (Pausa.)
longe de mim discutir, atrapalhar os trabalhos
Não havendo quem peça a palavra, encell'O
vamente.
tão bem presictidos por V. Exa. Mas, veja _que V.
a discussão.
Também não houve alteração.
Exa. diSse há pouco que não havia parecer. Pois
M ~ A redação fmal e redação do vencido,
há. Está aqui o parecer. É Isso que estamos soliciPassa-se à votação.
qUe não depende de publicação, serão subme~
Votação do substitutivo ofereCido pelo Relator
tando, é o Projeto de Resolução --porQue isso
e adotado peJa Comissão, que tem preferência
tidos à discussão imediatamente após a apresen~
é um Projeto de Resolução, não um substitutivo.
regimentaL
tação do respectivo parecer pelo Relator, conside·
Agora. chegam às minhas mãos as modificações
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O Sr. Maurido CoiTêa- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao nobre Senador Mat,.irício CorTE"á~ uaer· do PPT.

O SR. MAWÚCIO CORRtA (PDT - DF.
Para encaminhar a votação, Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, uso da palavra, neste momento, muito mais pcu-a endereçar um apelo ao
nobre Senador Itamar Franco, cujo passado de
combate nesta Casa Serilj>re aCompanhei; sempre apreciei. Sou um Senador eleito pela Oposição e nem por isSQ, por maniqueísmo, devo
eu achar que a ComisSãO que V. Ex• designou
ainda há pouco tenha tido o prop6sito~de esmagar
a Minoria aqui.

A minha preocupação, Sr. Presidente, daí o meu
apelo, é que a discusSão d~ssa. alt~ra~ão regi-

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Mesa, ~ agora; não recebe!! o requerimento
do nobre Senador Itamar Franco.

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, eu
havia comunicado à Secretária da Mesa e, por
certo, vai chegar às minhas mãos, agora, o pedido
de destaque. Essa comunicação seria feita no instante em que V. Ex' procedesse ao intclo da votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) JV\as V. Ex' mantém todos os requerimentos de
destaijuêl--

0-Sr. Itamar Fnlnco ..:._ Sr. Presidente, para
· mostrar mais uma vez ao Senado da República
lque não pretendo criar caso, e, aliás, Sr. Presidente, quem vem de uma campanha e1eitoral co1mo eu deveria até ficar em casa aguardando os
acontecimentos. vou manter destaque ao art. 1O,
porque acho que t:SSe fere rronumnente a minha
atividade parlamentar.

mental aqui se transfonne na discussão daquilo
que está sendo o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte que toda a Nação braO SR. PRESJDEriTE (Humberto Luc.eria) sileira reclama pelo seu atraso, pela sua demora,
Peço a V. Exf que encaminhe à Mesa o requeriquando _s_abemos que temos que di$~utir temas
mento de destaque.
da mais alta importância par<:t a sociedade brasileira que está exausta aguardando que a ConstiO Sr. Itamar Franco - Vou retirar, então,
tuinte_ passe a decidir as RUestões substantivas o destaque mas deixando bem claro, Sr. Presida nossa vida política e da nossa vidaJnstitucional. ~ dente, para que conste dos Anais~ que, do modo
Não acho sinceramente que a minha presença o procede. hoje, no Senado da RepClblica, ama~
nesta Comissão, inclusive teve subscrltp o requerinhã, ~6s, Senadores, vamos nos arrepender.
mento de urgência urgentíssima, tenha sido tun
- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) contra·senso ás minhas posições.
Á PresidênCia prorroga de oficio a presente sessão
Quero dizer a V. Ex' que não estou de acordo,
na plenitude, com os ª_rtigos que estão aqui trans- por 1O minutos, para o encerramento da votação.
critos neste Regimento, mas entendo que é o
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) melhor que se pode fazer. Há que se estabelecer
a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
uma harmonia entre a Assembléia Nacional Cons- Sobre
9
tituinte e o Senado, _assim como a Assembléia Sr. 1 -Secretáiio.
Nacional Constituinte -ãCâmara·ao_s Deputados.
É lido o seguinte
Temos que estar atentos pata uma sociedade brasileirã que está aflita querendo que a Constituinte
comece ·a trabalhar.
REQOERIMENTO
Enfãõ~-urn apelo que façO ao nobre Senador
1"1• 7, de 1987
Itamar Franco; ao nobre Senador Jam~ haddad,
combatentes comigo da solidão ®Minoria aqui,
que não vejo nesta proposta algo de massacre
Nos termos do art 347, alinea c, do regimento,
ou de pisoteio às Mihorias porque participei e
_ re_ql!~iro destaque para a rejeição do arl 1 I do
sei da intenção.
substltutivo·ao Projeto de Resolução n' 2 de 1987.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) &la das sessões, 10 de março de 1987. Desejo lembrar ao Senador Maurício Corrêa, Líder
Itamar Franco - Jamll Haddad.
do PDT, que estamos a 2 minutos do encerr_amento da presente sessão.

e

O SR. MA.(IR{CIO CORRtA -Perfeitamente, Sr. Presidente. Para concluir, é o apelo que
faço a S. Ex' Daí porque meu manifesto é inteiramente favorável à aprovação desse substitutivo
que velo desta Comissão. Muito _obrigado.

O Sr. Presidente (Humberto Lucena) - O
requerimento lido será votado oportunamente.

Em votação o substitutivo, que tem preferência
regimentai. sem preJuii:o do destaque encaminhado à" Mesa pelo Senador Itamar Franco.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanec!ef sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação o Substitutivo.

O Sr. JamD Haddad -Sr. Presidente, peço

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDEI'Il1! (Humberto Lucena) Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Jamil
Haddad.
O Sr. JamU Haddacl (PSB - RJ. Para uma
questão de ordem.) - Sr. Presidente, o nobre
Senador Itamar Franco solicftou desta_que para
votação das suas emendas. Eu faço um apelo
a~S. & para que mantenha apenas a da emenda
revogando o art. 1O e: que retire a solicitação de
destaque para as demais emendas.

Março

DIÁRIO DO CONGRESSO NACfONAL (Seção U)

Passa-se, agora, à votação do Requerimento
7, de d~que,_para rejeição do art. 11, do
substitutivo, apresentado pelo Senéldor Itamar
Franco.-

n~'

O Sr. Itamar Franco - M I O do Projeto
de Resolução que passou a ser o arl 11 do substitutivo.
O Sr. Presklente (Humberto Lu~na)- Que

passou a ser o art 11 do substitutivo.
O Sr. Itamar Franco- Porque esse artigo,
Sr. Presidente, s6 para dizer, mais uma vez, ao

de} 987

O Sr. Presidente (Humberto Lucena) - Em
-

votação o destaque.

Os SrS. Semtdores que o aproVam queiram per~
manecer sentãdos. (Pausa.)
Rejeitado.

O Sr. Jarbas Passarlnho- Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente (Hwnberto Lucena)- "Cemcedo a palavra, pela ordem; ao nobre Senador
Jarbas Passarinho.
·
O Sr. Itamar Franco -Quero pedir verlllcaçã.o de quorom, porque não_entendi essa votação, Sr. Presidente.
.
O Sr. Jarbas Passarinho- V. ~vai me cone_~
der a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem V. E:xa. a palavra._

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA.

Eela _ordem. Sem revjsão do orador.) :::-Sr, Presidente_._ preciso ter a inidãtiva a_r_espeito de- como
votar. Entendo, fazendo parte de COI11Í$sáo que
foi Relator o ~nador OtagaS RodrigUeS. ..
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Esclareço ao nobre Senador Jarb~ _Passarinho
que o pedido de destaque fot para a rejeição do
art. 11.
A Presidência colocou em vo.taçáo o destaque
para rejeição de arl l1._

O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Essa era
a infonna:ção que eu desejava ter, porque quando
fizemos parte da Coh'úSSão. aqui, é que s~ apresentou um pedido de des@que. ~~é um pedido
de destaque para rejeição é uma coisa:, se é uma
emenda supressiva é outra, então o que foi apresentado pelo Senador Itamar Franco foi o pedido
de destaque para rejeição do art 11.
O SR.

PRESmEJ.íTE- (H.,.;be~Lu;,~na) -

Exatarnente.

O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Obrigado
aV.Exa
O SR. PRESIDEI'Il1! (Humberto Lucena) Diante do resultado da votação,_ Q_ destaque do
-Senador Itamar Franco foi rejeita<lo.

O Sr. Itamar Franco- Peço verifteaçâo de
votação Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Vai-se proceder à verificação de vota&:ão requerida
pelo nobre Senador Itamar Franco.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que
ocupem os seus lugares.
A Presidência esclarece ao Plenário que o voto
''Sim" aprova o d~que. o voto "Não", _evidentemente; o rejeita
.
Como vota o Uder do PMDB?

OSr.Fer-

nando Henrique Cardoso - Não!
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Líder do PFL?
O Sr. Carlos Cblarelll- Nãol
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vOta o üdef do PDT?

O Sr. Mauricio CoJTêa - Não!
Senado da República, é inconstitudono!. Espero
que o Senado da Repóblcia mantenha o nosso
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) testamento.
- Como vota o Líder do PDS?
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O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldq Su~
ruagy, para uma dedãiãção de

O Sr. Jarbas Passarlnlto- Nãol

voto: -

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto L.ucena) Como vota o üder do PSB?

O Sr. JamD Hacldad - Srnl
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Luceno) Como vota o Uder do PFL?

-

O Sr.ltamar Franco - Srnl
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Luceno)Como vota o Uder do PTB?

O Sr. Cados Alberto- Nãol

O SR. DIVALDO !KIRUAQY (PFL - AL.
Para declaração de voto. Sem revíSâO do orador.)
-Sr. Presidente, eu_havia defendido publicamen~
te o ponfo" de vista esposado pelo Senador Itamar
Franco com a redação original, mas, desde que
ele foi modificado, o meu voto foi o de acompanhar a Uderança do meu Partido.-

0 SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redaçáo final que será lida pelo

Sr. !•·Secretário.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Os demais lideres não se encontram presentes.
Os Srs. Senadores já podem votar.

É fido a seguinte

PARECER

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO)
VOTAM "SIM' OS SRS. SENADORES:

Itamar- Franco -

~

JamHHaddad
João Castelo

Red!tção llnal do Projeto de Resolpção
D'2,de1987.

Roberto Campos
Virg!lio Távora

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de_ Resolução n' 2, de 1987, que estabelece normas de elaboração legislativa do Senado, durante
o período de funcionamento da Assembléia Nadona} Constituinte.
-Sala das Sessões. 10 de março de 1987.-

IKJTAM ''NÃO' OS SRS. SENADORES:

~RodrigPes.

José Agripino

Mário Mala

Affonso Camargo

Aluízlo Bezerra
Carlos Alberto

Carlos Chiarelli
Carlos De'Carli
Chagas Rodrigues
Qd Calvalho

Edison Lobão
F.Rollemberg
Fernando Cardoso
Gerson Camata
Hugo napoleão
Humberto Lucena

Ivan Bonato
Jaroas Passarinho
João Lobo

Josefogaçil
Jose Ignácfo
José Ricba
Jutahy Magalhães
Leopoldo Perez

Loremberg Rocha
Lourival Baptista
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda

Mário Covas
Meira Filho
Nabor Júnior

Nelson Wedekin
Nivaldo Machado
PauJo Bisai
Pompeu de Sousa
Rachid Derzi

Ronan Tito

Ruy Bacelar
Severo Gomes

Wilson Martins
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Se todos os Srs. Senadores já votaram, vai·se
· proceder à apuração. (Pausa.)
Votaram sim 7 senadOres, e não, 37.
Total de votos: 44.
Foi rejeitado o destaque.
O Sr. Dfvaldo Suruagy- Sr. Presidente, pe-ço a palavra, para declaração de voto.

ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
2, de 1987.

~

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
-

REsOLUÇÃO N•-

, DE 1987

Estabelece nonnao de elabontção legislativa do Senado, diiJ'IIIIte o perfoclo
de funcionamento da Auembléllo Nado·
na! Constituinte.
O Senado Fede~ resolve:
Àrt. 1~" O Re_QimentO Jniemo do Senado· Federal vigorará, durante o período de fundonamto
da AssemQiéia Nacional Constituinte, com as alte-rações estabelecidas nesta Resolução.
Art. 29 As sessões do Senado serão:
I - ordinárias, as realizadas às segundas-feiras,
das 14:30 às 18:30 horas;
11- extraordinárias, as realizadas em horário di~
verso do prefixado para as sessões ordinárias.
Parágrafo único. O horário de realização das
sessões extraordinárias não poderá coincidir com
o das sessões plenárias da Assembléia Nacional
Constituinte.
Art. 3 9 A sessl'ío extraordinária, que terá o
mesmo rito e duração da ordinária, poderá ser
convocada de ofício, pelo Presidente, ou por 1/3
(um terço) da composição do Senado.
P~ágrafo único, O dia, a hora e a Ordem
do Dia de sessão extraordinária serão dados a
conhecer, previamente, ao Senado, em sessão,
ou pelo Diário do Congresso Nacional, sendo,
no último caso, os Senadores avisados, também,
por comunlcaçHO telegráfica, ou por telefone.
Art. 4 9 Asmatériasserão_incluídasemOrdem
do Dia, -pelo Presidente, dlspensados intertíclos
e fonnalit;lades _regimentais, salvo publicação e
distribuição de cópias das proposições principais.
Art 5 9 As Comissões Permanentes não serão
instaladas até ulterior deliberação do Pleruú)o.

Parágrafo dnico. O disposto neste artigo não
se_ <wlic_a às Çorn_issões Diretora, de Fiscalização
e Controle e do Distrito Federal.
Art 6" Os Relatores das matérias incluídas
em Ordem do Dia serão designados pelo Presi·
dente, e seus pareceres serão proferidos oralmen·
te em Plenário.
Parágrafo único. Se a contplexidade da matéria dificultar sua instrução em Plenário, a Mesa
poderá _conceder_ ao Relator prazo não superior
a_ 48 (quarenta e oito) horas.
_
_
__ --.:Nt- -7'1 ~cerrada a discussão da proposição
com a apresentação de emendas, o Relator proferirá pa.J"ea!r sobre as mesmas, imediatamente, podendo ser concedido, em virtude da compfexi..
dade da matéria, prazo náo excedente a 2 (duas)
horas.
Arl 89 O seQundo- turno e Oturno sUpíemen~
tar serão realizados imediatamente após a aprovação do projeto em primeiro turno, e do substi~
tutivo, em segundo tumo ou turno llnico, respecti-vamente.
Art 9 9 Aredaçãolinalearedaçãodovencido,
que não dependem de publicação, serão subme-tidas à discusão imediatamente após a apresentação do respectivo parecer, pelo Relator, conside-rando-se aprovados inqependentemente de votação.
.
_ ~M 10. Os funcionários da Subsecretaria de
Comissões-, desde que requisitados, prestarão
seus serviçOS à Assembléia Nacional Constituinte.
Parágrafo único. As salas das Comissões Permanentes poderão ser utilizadas pelas Comissões
Constitucionais.
Art 11. Os projetas de lei em curso e os que
vierem a ser apresentados por parlamentares, durante o periodo de funcionamento da Assembléia
Nacional Constituinte, ficarão sobrestados até a
promulgação da nova ConstitUição, ressalvados
os projetas de lei previstos nO art. 42 da ·constituição vigente.
-_Art. 12._ Esta Resolução entra em vigÓr na da, ta de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em con·
trário.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Em discussão a redação final (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a .cllscussão.
em votação.
Os Srs. Senadores que a_ aProvam, queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto-vai à promuJ_gação.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVAIJ)() MACHADO (PFL- PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.-Presidente,
Srs. Senadores:
Sabemos todos a importânda da InfOrmática
nos dias que correm, como sabemos, também,
da difícil luta que trava o País para se fortalecer
nesse setor de tão vital importância para o desenvoMmento nacional.
Há, hoje, no Brasil, perto de 300 empresas que
operam nesse segmentQ da economia, oferecendo cercade 15 mil empregos e recolhendo impostos que, s6 em 1985, segundo dados daSecretarla
Especial de Informática, representaram perto de
5 bühões de cruzados. O faturamento bruto do
setor previsto para aquele ano, pela SEI, era de
cerca de 2,4 milhões de dólares.
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É levando em conta este quadro de referência
que volto a esta tribuna para reiterar algumas soli-

citações que fiz ao governo do Presidente Samey
no ano passado. Trata-se de aJguns investimentos

indispensáveis para que Pernambuco venha a

consolidar o seu pólo de informática, cujos contornos já se encontraram muito bem delineados.

O nosso Estado desponta, hoje, como a unidade federativa do Nordeste que dispõe do rnalor

contingente de mão-de-obra de alto rúvel nessa
área, além de contar, efetivamente, com 18 empresas que atuam em informática e microeletrônica.
_
__ __ __ _ _
No campo da preparação de pessoal, temos
4 universidades, o Centro Latino-Americano de
Desenvolvimento da Infonnática e duas escolas_

técnicas que preparam mão--de-obra especializada nas áreas de telecomunicações e eletrônica.
Vale lembrar, também, que Pernambuco é o segundo parque industrial do Nordeste em valor
de investimentos e faturamento, ocupando o primeiro lugar em diversificação industrial e em nú-

mero de estabelecimentos. -·
Além disso, toma-se necessário evitar a concentração de mais esse segmento indusbial no
eixo Rio-São Paulo, a -~pio do que já acont~e
com outros setores da in_d(lstria. 4ando vez a lug~
ao Nordeste, como forma de redimir nossa região
da situação de pobreza em que sempre viveu,
distnbuindcrse melhor as oportunfdetdes de desenvolvimento ho'mogêneo em nosso País.
Deste modo, gostaria de enumerar alguns pleitos já formuladps, cujo atendimel)toju1go indispensáveis para que um pólo de informática possa
se consolidar em Pernambuco.
O primeiro deles é a ampliação das instalações
do Centro l..atino-Americano de DesenvolvimentQ
de Informática. bem_como_ apoio financeiro para
os programas ·que ele já desenvolve autonomamente. Também no campo da formação de pessoal, entendo ímprescindíveis o apoio financeiro
e o fornecimento dos equipamentos necessários
para a instalação e o funcion_tMn_entQ de cursos,
em nível de doutorado, nas áreas de processamento de dados e de ciências da inf9nnática na
Universidade Federal de Pem_ambuco, que já dis~de cursos de m_estradg_nessas áreas.
É necessária, ainda, a destinação de recursos,
por parte do Governo Federal, para a formação
de capital de risco das empresas constituídas ou
venham a se constituir no campo da informática,
verbas essas a serem geridas pela Companhia
de Desenvolvimento Industrial de Pernambuco.
Fmabnente, são fundamentais recursos_ para a
implantação de uma unidade produtora de silício
metálico mono-cristalino, destinada a fornecê-lo
para a produção de equipamentos e insumos indispensáveis ao desenvolvimento regional da indústria da informática.
Não se pode perder de vista que a consolidação
desse pólo teria, para Permambuco e para a região Nordeste, os mesmos efeitos benéficos que
a reserva de mercado está trazendo para o Pais,
ao propiciar o desenvolvimento de uma indústria
nacional no setor.
Além de todas as vantagens que a instalação
de indústrias proporciona - tais como geração
de empregos e impostos e capacitação de pessoal, entre outras -, a indústria da informática
, traz consigo, impUcitamente, um sentido de mcr
demização dos processos gerenclafs de toda a
economia, que propicia uma meJhor organização
da vida dos ddadãos sob todos os aspectos, geRJ)do eficiência e competitividade no plano econômico.
Deste modo, acredito que, com estas medidas,
· o que nós, pemambucanos, iniciamos com recur-
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so~_pr6prios poderá crescer solidamente e desencadear um processo de c;!esenvoMmento sem par
no Estado e na região.
Estou cedo de que, atendidas estas reivindicações- e, para isso, confio, inclusive, na sensibilidade de nordestino do Presidente José Samey
....:.., Pein8iTibuco e_ o Nordeste }>oderão visJumbrar
os primórdios de uma nova era de prosperidade.
- Era o q\le tinha a dizer. (Muito bem!) -·

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)_-

Conceâo a palavra ao nobre Senador José lgnácio
Ferrekci
_ O sR. JOSÉ'lONÁCfO FERREIRA PRON(JJ'{CfA DfSaJRSO OOE, EIYTREGUE Á
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ J>(JBLfCADO

POSTERIORMENTE.

- --

O SR. PRESIDEIY1E (Humberto Lucena) ~
ConCedo a palavr;i" ao nobre Senador Lourival

Baptista.

_

O SR- LOORIVAL BAP11STA (PFL- SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. presidente,
Srs. ~lla_dores:
O PreSidente José Samey desembarcou em
Salvador, no Aeroporto 2 de julho, sábado passado, dia 7 de março, com a finalidade de inaugurar,
às I I horas, Fundação Casa_ deJO<ge Amado,
localizada no Pelourinho- Centro Histórico tombadÕ pela UNESCO _comO pabimônio da huma-nidade - e instalada nos casarões 49 e 51 da
Rua Alfredo Brito.
Entidade privada de caráter cultural, sem fins
lucrativos, a Fundação cua de Jorge Amado
foi conceituada e definida, no magnifico discurso
proferido pelo Presidente José Samey no ensejo
de sua inauguração, "como wn espaço da literatura brasileira, dos estudos culturais, das manifestações popu1ares da Bahia, wn local que passa
a fazer parte do coração desse Estado".
"Como este Pelourinho, como esta cidade da
Bahia - acentuou o Presidente JOsé Samey em
seu antológico discurso, que solicito seja incorporado, na integra, ao texto deste meu pronunciamento-, "a obra de Jorge Amado é uma síntese
do Brasil, da criatividade do seu povo, do sincretismo__de sua cultura, da multiplicidade de suas
raizes étnicas, do gigantesco_ quadro de conflitos
individuais e sociais que ainda inarcain a história
do nosso Pais".
Efetivamente, conforme vaticinou o Chefe da
Nação em palavras repassadas de eloqQênda,
amizade, e iriâiScutível entoção, a Fundação Ca.a de Jorge Amado deverá aproximar os estudiosos e admiradores das obras e da vida do escritor e, certamente, está predestinada a se transformar em um dos mais importantes pólos de atuação desta cidade-monwnento que é Salvador".
Convidado que fui, pelo escritc!r Jorge Amado,
tive a honra e o privilégio de integrar a Comitiva
Presidencial que se deslocou de Sergipe para Sal·
vador, a fim de homenagear o insigne escritor
e prestigiar a inauguração da Fundação Casa
de Jorge Amado.
.
- Recordo neste momento, que participei, com
justificada satisfação, da cerimônia realizada no
Palácio do Planalto, em Brasília, quando o PResidente José Sa,mey assinou_,_ no dia 2 _âe julho de
I 986, a Ata da Criação da Fundação CIISa de
Jorge Amado.
~ Devo ainda reJemJ:iiar que oCt.Ipei a tribuna do
Senado FederaL no-dia 6 de agosto de 1986,
quando enalteci no conciso pronunciamento então fonnu1ado. o advento da mencionada Fundação como uma âas mais impol"U!I)tes iniciativas
'do Poder ExeCutivo da união, no âmbito das atividedes educativas e culturais daAdministtação Pública.
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Venho agora, mais uma vez cumprir o dever
de consignar nos Anais do Senado da República,
o infcio do funcionamento e das atividades da
Fundação eüa c1e Jorge Amado
abrigar uma exJ)OSição permanente do acervo do escritor, constitufdo de todos os seus livros pubUcados em mais de45 idiomas em 60 países, extensa
coleção de fotografias, filmes, Vídeos, cartazes de
cinema e teatro, além de arquivos contendo cartas
e documentos que irão propiciar o estudo e as
pesquisas sobre sua obra e a literatura baiana.
O reitor da Universidade -Federid da Bahia, ProfeSsor Germano Tabacoff e a esc:rltora_ Myriam
Fraga - respectivamente Presidente e Diretora
executiva da Fundação CIISa de Jorge Amado
-concederam, ao ensejo da inaUguração da entidade, entrevista coletiva _à imprensa, informando
que a instàlação da Casa consumiu recursos da
ordem de Cz$ 1,5 milhão provenientes da Presidência da República e Cz$ 2.5 milhões investidos
pela Construtora Oderbrecht, que realizou ostrabalhos de iluminação, climatização e proteçâo
contra incêndio no prédio.
Parece-me desnecessário alongar-me nas considerações que venho tecendo à margem da inauguração da Ftmdação Casa de Jorge Amado,
durante a qual falaram, apenas, o Presidente da
República, e o Magnífico Reito_r Germano Tabacoff. A fim de prestigiar o auspicioso evento estiveram presentes o Governador João Durval, aco~
panhado da Primeira Dama do Estado, Dona Veda
Barradas Camélró; o Governador eleito Waldyr
Pires e sua esposa Dona Yolan~ Pires; os Senadores Lulz Viana Filho e Nelson Carneiro; Dr.Jor~
ge Murad, Secretário Particular do Presidente da
República, o Deputado Coriolano SalJes; o Presidente da Assembléia Legislativa da Bahla; o Ministro das Comunicações, Antonio Carlo"s Ma!Jalhães; o Ministro da Saúde Roberto Santos;_ O
Ministro da Cultura, Angelo Calmorl de Sá; EX-Ministro Eduafdo Portella, o Secretário-de Educação
do Estado, Edivaldo Boaventura; O Prefeito Mário
Kertesz; a Secretárl a de Educação do Município,
Eliana Kertesz; o Futuro Secretário de Cu1tura do
Estado, poeta José Carlos ea-pTnam; ó Pre~ldente
da Fundação Gregório de matos, compoSltor Gilberto _GU;_ O_ Presidente da Ac:ademía de Letras
da Bahia, Cláudio Veiga; a Diretora Executiva da
Funclitçáo CII!J& de ~ºIJII!!_ ~!f~, M_yriam Fragã;" a Presidenta da Empresa Editora A Tarde,
Regina Simões; Os_ Deputados Federais: ?risco
Viana, Fernando Santana e Cãrlos Santana; o ec<rnomista Rômulo Almeida; o Deputado italiano Renato Nicolini; Wal,ter Moreira Sales, wn dos instituidores da c.asa; O ex-abade do Mosteiro de São
Bento Dom Timóteo Amoroso Anastácio - que
oficio~ a benção católica do secular_ prédio; o
Embaixador djt República Popular da China, Tao
Dazhao; os comandantes das _unidades militares
sediadas no Estado, membros da comi~va presidencial e da segurança da Presidência da República; Parlamentares baianos integrantes de todos
os partidos; autoridades federais, esta.Quais e municipais; lideranças políticas, empresariais e edesiásticas; grande nómero de artistas, .universitários
e jornalistas; convidados especiaiS, dentre os
quais se destacaram vários jomalistas e personalidades estrangeiras, tais como, os embaixadores
de Cuba e da China; o poeta Russo Enugeri letuchenko, o poeta Francês Francis Cómbe - um
dos editores de Jorge Amado na FI'8Jlça.

que-v.r

Seria fastidioso enumerar os nomes de todos
quantos compareceram às consagradoras homenages tributadas a Jorge Amado e sua admirável
cOmpanheira, há mais de 40 anos, a escritora
Zélia Gattai.

Março de 1987
É importante assinaJar a rápida entrevista então
concedlda aos jornalistas pelo Ministro da Cultura,
Celso Furtado, dwante a qual revelou os entendimentos que vem mantendo com o Banco lnteramericano, visando a arrecadar recul1iOS da ordem
de dezenas de milhões de dólares para a recupe-ração do Centro Histórico de Salvador.

Coube ao Ministro Celso Furtado fazer a solene
entrega da documentação de cadastramento da
Fundação Casa de Jorge Amado ao seu Presidente Germano Tabacoff, para fiAS de benefído
da Lei Samey, que facilita as doações particulares
a entidades culblrafs.
Convém registrar a visita que o Presidente José
Samey e a Primeira Dama Dona Marly Samey
fizeram a Irmã Dulce, pouco antes da comitiva
Presidencial seguir para o largo do Pelourinho,
no Centro Histórico de Salvador, para a Solenidade de instalação da Fundação.
A visita de cortesla a Innã Dulce, declarou o
Presidente José Samey, se justificou pelo signifi-

cado muito especial que ela representa para o
Brasil, responsável que é por uma das obras assi$tendais mais respeitadas do País.

O encontro reservado entre a religiosa, o Presidente e Dona Marly durou cerca de 20 minutos.
Com 72 anos e acamada há vários dias com
sérias complicações respiratórfas,lnnã Dulce, que
já não come e dorme sentada, entregou uma carta
ao Presidente e relatou a diffa1 situação financeira
do Hospital Santo Antonio, mantido pelas obras
assistenciais da lnnã, que hoje atende a 880 doentes.
Depois do almoço a residência do escritor Jol""
ge Amado, situada no bairro do Rio Venne1ho,
do qual participaram o Presidente, sua Comitiva
e convidados especiais, o Chefe da Nação retol""
nou a Brasilia, motivo pelo quaJ não lhe foi possível
assistir ao sbow que reuniu uin número extraordinário de artista, no Largo do Pelourinho, dentro
das comemorações programadas, com a participação de Dorivai Caymmy, João Gilberto, Caetano Veloso, Alceu Valença, Gilberto Gil, Maria
Bethania, Gal Costa, Zezé Motta, Djavan, Gerônimo, Moraes Moreira, Batatinha, Bob Laô. Edil
Pacheco, Juca Chaves, Osmar Osman, Paulino
Camafeu, Riachão, Tláo .Motorista, Vevê Calazans,
Waldir Uma, entre outros. O roteiro do show eJa...
borado pelo poeta José Carlos Capinam incluiu,
também, depois das festividades, a apresentação
dos blocos afros Muzenza, Ana Ketu e Olodàm,
e do afoxé Fdho de Qandhi.
A Inauguração da Fundação Casa de Jorge
Amado se transformou, na verdade, em urna merecida, aw:êntica e exponencial consagração ao
escritor que conquistou a imortalidade da Acade-mia Brasileira de Letras - o meu caro amigo
de muftos anos, Jorge Amado. a quem felicito,
nesta oportunidade,· desejando-lhe muitos anos
de saúde, criatividade artística e crescente preslfgio intelectual.
Solicito seja também incorporada ao texto deste pronunciamento a reportagem anexa publicada
pela Tarde, em sua edlção de sexta-feira, 6 de
março de 1987 (caderno 2), intitUlada "No Pelourinho, uma Voz do Povo da Bahia" e "Canto de
Amor", de autoria da escritora Zélia Gattai e, ainda,
o artigo do Jornal do BrasD, de I Ode março/87,
intitulado A CN3A DE JORGE AMADO.
Fmalizando. reproduzo tópico do sucinto discurso proferido pelo Magnifico Reitor da Universidade Federal da Bahla, Professor Germano Tabocoff quando acentuou:
... "a Casa de Jorge Amado, além de fórum
permanente de debates sobre a cultura baiana e brasileira, será palco de discusões à
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superação das discriminações sódo-econômfcas e étnicas da Nação".
Parece-me igualmente oportuno b'anscrever, à
guisa de conclusão, o seguinte telegrama que
os escritores Antonio O_Iinto e Zora Seljan mMda·
raro, de Londres, a Jorge Amado e Zélia Gattai:
... "A Geografia literária da EW'Oj)a tenl casas e
fundações inspiradas na vida e na obra de grandes
escritores. A partir de agora Salvador passa, com
a Casa de Jorge .Amado, a ser um ponto de
referência cu1tural importante no mundo contemporâneo que atrairá pesquisadores, professores
-e humanistas de Londres os compadres Antônio
Olinto e lora Seljan abraçam Jorge e ZéJia que,
com a presença do escritor José Samey, festejam
o início dessa Casa de Cultura."
Este é o re1ato, que julguei oportuno fazer, à
margem da_ inauguração da Casa de Jorge Ama·
do, no último dia 7 de março, em Salvador. (Muito
bem! Palmas.)

DOC/JI1EJ'It0S 11 Q(JE SE REFERE O
SR. LOl/RJVIIL BAPTISTA. EM S.EXIDISCaR·
50:
ESPAÇO PARA REFlEXÃO

E PESQOJSA
O Presidente José Sarrley destacou, ontem, em
seu pronunciamento, durante a inauguração da
"Casa Jorge Amado", que o Jocal "será um espa~
ço de reflexão e de pesquisa, destinado a trazer
uma expressiva contribuição no campo da !itera~
tura brasileira, dos estudos culturais, das manifestações populares da Bahia". Para o Presidente,
"um local que passa a fazer parte do coração
desse estado".
Eis,
íntegrá, o" discurso do presidente, pronundado no Pelowinho, durante ainauguração
da Fundação casa Jorge Amado.

na-

"Esse é Um momento de grande signifi~
cado para a cultura brasileira. Num cenário
que não poderia ser mais inspirador, o deste
Pelourinho que nos devolve a História e a
todos os sincretismos que animam o ser brasileiro, nosso povo ganha um lugar privile-giado de encontro com a obra e com a própria vida de Jorge Amado.
Produto de muitas vontades e de incontido
entusiaSrrio pela obra de nosso escritor mais
popular, esta casa toma-se um patrimônio
de todos aqueles que reconhecem o significado de Jorge Amado na vida baiana e na
vida brasileira. Será este Ull1 espaço de reflexão e de pesquisa, destinado a trazer uma
expressiva conbibuíção no campo da literatura brasileira, dos estudos culturais, das manifestações populares da Bahia. Um espaço
que aproxima os estudiosos e admiradores
da obra e da vida do escritor e que certamente está destinado a contar entre os mais
importantes pólos de atração desta cidademonumento que Salvador. Um local que
desde já passa a fazer parte do coração deste
estado.
Este é também um momento especial~
mente oportuno para renovar a nossa homenagem a Jorge Amado e a sua obra, ao intelectual e ao ser humano, à poesia que per~
meia sua narrativa e ao exemplo de combatividade que é sua vida.
Como este Pelowinho, como esta ddade
da Bahia, a obra de Jorge Amado pe uma
síntese do Brasil, da criatividade do seu povo,
do sincretismo da sua cultura, da multipli·
cidade das suas raízes étnicas, do gigantesco

e
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quadro de conflitos individuais e sociais que

ainda marcam a história do nosso País. Nela,
faz-se viva: a presença marcante dos sentimentos e das manifestações populares que
são a identidldade mais profunda da Bahio
e do Brasil. Uma obra aberta, no sentido de
que incorporou, não por mera generosidade,
- mas por força criativa, todo o universo social
e cultural que identifica a Bahia, ao mesmo
tempo que ilustra um extenso período da
formação sócio-econômica desta região.
Seu nome Uga·se à História [Jlerárla do
País desde os anos 30, quando o Nordeste,
sob o impulso da narrativa social inspirada
pelas duras realidades da região, deu uma
contribuição decisiva ao ramance brasileiro.
ligando-o para semprea nomes como os de
José Uns do Rego, Graciliano Ramos, Rachel
de Queiroz.
AD lado destes, presente com uma literatura participante, palavra feita instrumento de
análise e de recriação do mundo já se encontrava Jorge Amado. Mais tarde, quando o
romance social, eminentemente regionalista,
havia deixado sua marca profi.mda na criação
romanesca brasileira, e a literatura ensaiava
passos no rumo de um novo romance urbano e de uma literatura mais intimista. Jorge
Amado seguia presente, acompanhando sua
obra, esse permanente renovar que a literatura faz em cima da sua melhor tradição.
Hoje, Jorge Amado continua produzindo,
com a fecundidade do criador inspirado, sensfvel e cada traço- místico, t:(ágico, sensual,
inventivo, generoso,-dramático, grandiosoda realidade social e psfquica da Bahia. esta
síntese acabada de todo o Brasil. E é predsa~
ménte por essa vocação de "inquisidor" da
realidade - penso no sentido bprgiano de
"inquisidor" - que Jorge Amado se transporta do local, para o universal, atraindo a
atenção e a admiração de um incomensurável contingente de leitores estrangeiros de
sua obra, espalhados pelos quatro cantos do
mundo.
Ar reside um dos mistérios da criação lite-rária, que Jorge Amado tão bem representa:
essa capacidade de, partindo de certas indfvi~
dualidades inalienáveis, de dramas e realizações particulares, alcançar a alma hwnana
naquilo que a toma o sentido último da identidade entre todos os homens. Capitães de
Areia, Velhos Marinheiros, Gabriela e tantas
outras criações ou recriações_ humanas levam ao mundo wn expressivo eco, vivências
brasileiras, sentimentos e aspirações universais.
Poucos escritores, por outro l_ad_o,_ circulam
·com tanta desenvoltura por cenários tão va...
riados da nossa realidade. Poucos, como ele,
fizeram esse verdadeiro reconhecimento Jitetário do nosso mundo. Alencar certamente
o fez, com um granclioso projeto de recobrir
e identificar os múltiplos planos da vida brasileira, de onde resultou a obra extensa, que
vai do romance urbano ao rural, do india·
nismo nacionalista ao regionalismo, da pesquisa histórica à crónica social do Segundo
Império. Jorge Amado iguala essa tendênda
com uma bleratura que recobre quase toda
a vícla baiana, rural e dtadina; que se estende
em depoimentos sobre a vida marinhefra e
histórias do Cais da Bahia; que criou grandes
painéis sobre a região cacaueira verdadeira
épica em tomo das lutas entre os coronéis
e da exploração do trabalhador naquela agitada fronteira social e económica; que se in&-
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pirou na luta muitas vezes anômima do negro, pela sua identidade cultural e reUgiosa,
e pela sua liberdade; e que desenhou, com
o capricho de verdadeiras crónicas de rico
sabor, quadros que são perenes de costumes

e modos de ser provincianos.
Essa riqueza temática estaria ir"X>mpleta
sem a inspiraç:.&o constante da efervescência
populardaBahia;dodinamisr ?deumavida
sodtll onde convivem a harmonia do sincre-tismo religioso e da mestiçagem étnica e cultural com os conflitos oriundos da desigualdade e da miséria.
Mas uma obra desse porte, enriquecida
pela fluência de linguagem, pela oralidade
apreendida nas ruas da vida baJana, na boca
desse grande contador de histórias que é
o nosso povo, que é o vosso povo, s6 se
explica porque por trás dela se encontram
um ser hwnano completo, wna vida rica espiritualmente, fOljada na luta cotidiana, inspl·

mda por Idéias que não se aprenderam nos

livroS, mas sim na observação e no sentimento de uma realidade que provoca, atrai,
desespera, toca o sentimento e toca os sentidos. Jorge Amado tem também uma dimen·
são pessoal que completa sua obra. Sua
COhSciêncla social, que permeia seus roman·
ces, é sem dúvida o que dá sentido ao seu
afazer dé escritor. Tudo o que o inspirou na
dura e rica realidade baiana transfigura.-se,
em seus livros, numa lição de sensibilidade
humana. e social. O seu mundo vem do povo.
Nenhum leitor sai de sua experiência de con·
tacto com Jorge Amado, indiferente ao un{·
verso de suas obras. E esse é um passo de
indiscutftel valor numa sociedade que, «::orno
a nossa, ainda anseia por grandes tnmsfor·
mações. Jorge Amado. venerado pelo maior
público leitor que um es<:ritor brasileiro já
teve, é uma luz perene nesse prõgresso, e
sobretudo um representante maior, mais alto
e eterno do talento e da inteligência do Brasil
e da Bahia.
Muito obrigado.

A Tarde- SextaMfeira, 6 de março de 1987
No Largo do Pelourinho, mais precisamente
nos números 49 e 51 da Rua Alfredo Brito, bem

no coração da velha. Odade do Salvador, em majestoso conjunto arqultetônico, com suas múlti·
pias janelas e seis beirais graciosos dominando
a ladeira famosa, ergue-se a casa: d~ Jorge Amado, aberta aos ventos da convivência e à visitação
de quantos queiram conhecer e avaJiar a impor·
tanda de uma obr11 calcada no amor à sua gente
e na profimda compreensão dos valores culturais
de sua terra.
A CRIAÇÃO DA <:ASA
Idealizada e instituída com o intuito de preservar
e divulgar o trabalho do grande romancista e,
por extensão, a arte e a cultutra baiana em todas
as suas manife~s. a Casa de Jorge Amado,
mantida pela fwlCiação que leva o mesmo nome,
abriga em seus quatro andares uma exposição
permanente do acervo do escritor, constituída de
várias edições dé seus livros, suas traduções em
60 pafses e 45 idiomas, extensa coleção de fotogrolias, filmes, vídeos, cartazes e objetos relacionados ou inspirados no autor ou em sua obra,
além de arquivos contendo cartas e documentos,
num farto materiaJ à disposição de pesquisadores
e estudiosos.
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lugar onde

Administrada por wn presidente e um diretor

se possa esb.idar a literatura brasileira e a baiana,
Jorge Amado diz do seu desejo de não a querer
como coisa morta, fria, mas ligada ao povo da
Bahia, que é a quem deve todo o trabalho romanesco que fez. "O que desejo é que nesta Casa
o sentido da vida da Bahia esteja presente, e que

executivo, respectivamente Germando Tabacof e

Expressando que a casa seja

W1l

isto seja o sentimento da sua existência. Que,
ao lado da pesquisa e do estudo, ~a um local
de encontro, de intercãnlbio cultural entre a Ba.hia
e todos os outios lugareS". QUarifu a este -(t]timo
dado, Jorge esclarece ser o desejo de todos trabalhar com todas ~l)tidades daqui e de fora conjuntamente, antecipando para ainda este semestre
a vinda da exposição da UNESCO de artistas do
mundo inteiro anti-apartheid, e que para tal evento
será necessário um local para a mostra., e que
a CaSa terá de agir numa estreita relação cultural,
principalmente com muitos países da África e da
América Latina, que não têm um intercâmbio através de documentos oficiais.
Relatando a criação da Casa, diz Jorge: ..Em
realidade, fui descuidado em relação a arquivos.
Guardei algumas coisas preciosas, mas fui vftima
duas vezes da destruição destes docwnentos. Em
36, a Polícia invadiu o apartamento no Rio e levou
uma quantidade imensa de livros, o que tinha
guardado de correspondência. Depois, em 48,
o partido vai para a ilegalidade, aí já tendo muita
coisa Destruíram tudo. Desta vez, foram coisas
preciosas. Após estabelecer-me na Bahia foi que
comecei a guardar novamente. Em 80, os portugueses em Lisboa fizeram uam exposição, e para
isto contratei uma _bibllote~ria para ordenar as
traduções. Em 81, aqui, e 82, em São Paulo, BraSl1ia e Fortaleza. foi realizada a exposição 60 anos
de Uteratura. A partir disso, a Universidade de
São Paulo quis este acervo. Além dela, as universidades da Pensilvânia, Califórnia e Boston manti.veram cantata para a guarda, mas Zélia me fez
ver que não .deveria todo este material sa1r do
Brasil e da Bahia A idéia floresceu a partir daf
e da obstinação dela tomou desenvolvimento."

FUNOONAMENTO
Com a sua ata de constituição assinada no dia
2 de julho de 1986, a Casa de Jorge Amado foi
formada inicialmente pela cota de participação
de 25 instituidores. Para o seu funcionamento,
além do património que abriga e a sede doada
peJo Baneb e governo do Estado, este prédio,
tombado pelo Património Histórico, foi recupe-rado pela Construtora Noberto Odebrecht, sob
supervisão da Universidade Federal da Bahia,
com verbas provenientes da Asplan da Presidência da República e da Odebrecht, com projeto
e montagem de JaCyra Oswald. A Casa de Jorge
Amado terá corno mantenedores pessoas físicas
e juridicas que se disponham a contribuir com
recursos financeiros para o custeio da fundação
- ou a integraçã.o de seu patrirnônlo, entre estes,
já se incluem nesta relação a Construtora Noberto
Odebrecht, Iguatemi D & E, Construtora Suarez,
Nestlé, Baneb, IBM, Varig e Hotel Meridien.
Sendo uma entidade de caráter privado, sem
ligação com o governo, seja ele municipal, esta·
dual ou federal, a Casa de Jorge Amado estabeM
lec:erá para o seu funcionamento assinatwa de
convênios com os órgãos governamentais e entidades privadas da Bahia e de qualquer outro lugar,
desde que haja interesse entre as partes. Dentro
deste procedimento, já foi estabelecido um com
a Secretaria de Educaçãq e Cultura do estado
da Bahia, estando em elaboração com a Bahiatursa. e outro com a Universidade Federal da Ba-

hU!.

.

Myriam Fraga, além de um conselho curador e
outro fiscal, a Casa de Jorge Amado terá a sua
presidência exercida. por wn membro do Canse·
lho Curador, eleito pela maioria, para um mandato
de três anos. A este cabe nomear, com aprovação
do conselho, o diretor executivo, coordenador dos
trabalhos e atividades da Casa. Para Myriam Fr&ga, sua diretora, administrativamente a estrutura
será bem informal, com um núdeo básico, sem
departamentos fixos, trabalhando através de prcr
jetos e, desta forma., permitindo uma maior agilização e dinamização das atividades.
"A Casa de Jorge Amado deverá ser um pólo
de convergência das várias correntes, um ponto
de encontro para cada vez mais vit.aJizar-se a cultura baiana. A literatura será o centro, mas, além
dos aspectos literários, abrangeremos outras
áreas, através de cursos, palestras, seminários,
debates, eventos. Fora isto, a Casa espera ser
uma contribuição importante para a revitalfzaçâo
do Centro Histórico do Salvador, por sua atuação
na área, integrando-se às entidades culturais já
existentes...

A INAU<lURAÇÃO
Entidade privada, de caráter cultural, sem fins
lucrativos, a Fundaçáo Casa de Jorge Amado será
inaugurada amanhã, às 11 horas, numa solenidade que contará cpm a presença do presidente
José Samey, ministros de Estados, embaixadores,
autoridades, artistas, representantes de entidades,
pessoas ligadas à Casa, o escritor e seus familiares, e que terá uma. benção católica por D. Timó-teo Amoroso e uma "'limpeza.. da casa pelo babalaô Luís da Muriçoca.
.Mas será na parte da tarde, contando com .o
povo da Bahia, que ocorrerá a festa de inauguração. As 16 horas, com apresentação do Grupo
Stultifera Navis, da peça "O Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá", com direção de José Nivaldo
de Farias, e participação especial do Ballet Infantil
da Escola Royal Dancer Center. As 17 horas, com
uma cerimônia, o Padê para Exu, com a presença
de todas as casa de culto da Bahia, às 18 horas,
numa homenagem de artistas ligados, por alguns
de seus. _trabalhos, à obra de Jorge Amado, show
de Dorivã.l Caym.mí, João Gilberto, Gilberto Gil,
Maria Bethãnia, Caetano Veloso, <lal Costa, Moraes Moreira, Gerônimo, Zezé Motta, Djavan, AJceu
valença, Batatinha, <leraldoAzevedo, Nana Caymmi, Sob Laô, Edil Pacheco, Gereba, Juca Chaves,

Nelson Babalaô, Osmar Osinarl. Paulinho Camafeu, Riachão, Tlâ.o Motorista, Vevé Calasans, Walmir Lima e Walter Queiroz, com roteiro do poeta
José Carlos Capinan. Como enc·erramento, os
blocos afro FHhos de <landhi, Muzenza, "'• Ketu
eOiodum.

CANTO DE AMOR

Um dia, já faz muito tempo, mais de 40 anos,
Jorge Amado, que acabara de me conhecer, dedicou-me uma página: "Eu te darei um pente para
te pentear/colar para teus ombros enfeitar/rede
pra te embalar/o céu e o mar eu vou te dar... "
Canto de amor ou canto de sereia? Preferi acreditar nas juras e nunca me arrependi. A promessa
do jovem poeta foi cUmprida: pente pra me pentea, colar nos ·ombros a me enfeitar, rede a me
embalar, o céu, o mar e rÍtuito m21is: deu-me dois
filhos maravilhosos, deu-me a ventura de estar
a seu lado ~ criar seus romamces, deu·me estí-

Marçodel987
mula para que eu escrevesse meu primeiro livro,
acreditou em mim. Ensinou-me a amar a Bahia.
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também aquele que, ao ler esse verso, é capaz
de lhe dar interpretação exata.
Deu-me aulas de humanidade com exemplos de ·
O leitor de romance, desde que com ele se
identifique, já é também, a seu modo, autor do
desprendimento, modéstia, orgulho, coragem e
humanidade. Jorge tomou de minha mão e levouromance, recriando-o, visto que é na sensibilidade
me a conhecer o mundo. Atravessamos fronteiras,
de cada leitor que a realidade romanesca alcança
descortinamos horizontes, singramos mares ena sua nova vida, à revelia do escritor.
Jorge Amado, em meio século de vida literária,
capelados, quase tragados em noite de tormenta
fez um grande nome, uma grande obra e um
por um tofão no Mar Báltico; embalados em noite
grande público.
mornas pelas mansas águas do Caribe. Voamos
aho, quase ao infinito, invadimos céus de estraO nome, se niio tem pode~ mágicos, anela
nhas constelações; sobrevoamos cordilheiras e
perto. Corresponde a um siinbolo- de luta., na orvulcões. atravessamos a densa Aoresta Amazódem da coerência democrática. Jorge, instalado
hoje na ilha de São Luís, em Paris, guarda consigo
nica. Que susto nos pregou o aviãozinho soviético
a mesma flama de paixão com que participou
no pouso forçado em pleno inverno na Sibéria!
E a outra aterrissagem de emergência, em meio
da luta política. na fase em que essa luta era sinôao sufocante deserto de Karakun'? Redemoinhos
rumo de risco, perseguição e cadeia
Lembro-me bem dele, por esse tempo. Magro,
de areias escaldantes, levantadas pela fúria do
ainda escrevia livros magros. Mais políticos que
vento, a queimar nossa pele... Conquistamos amiliterários. É fase de Suor, de Cacau, de O pais
gos sem conta, espalhados peJo mundo afora;
do CarnavaL Correspondente também a uma
os que já morreram permanecem em nossos coalteração sensível no processo narrativo do rorações. Um leão no comando, cabeça alva, Jorge
mance brasileiro.
Amado se despede hoje de seu acervo de quase
60 anos de presença literária. Material acumulado
De repente, o livro lírico Mar Morto, em que
no dia-a-dia, guardado com carinho - muitas
retoma, talvez sem dar por iss_o, o fio perdido
vezes escondido da sanha policial a invadir nossa
do romance alencarino. cantando o mar da Bahia
como o mestre cearense cantara o mar verde
casa-. riqueza incomensurável, herança que ele
da terra de Iracema.
oferece em vida à sua amada Bahia, a seu povo.
A obra romanesca de Jorge Amado seguiria
De hoje em diante, esse acervo estará à disposição
dos estudiosos, no mais belo casarão do Largo
o seu caminho em busca de sucessivas experiências, sem que seu autor s_e distanciasse destes
do Pelourinho, cenário de suas histórias, wtiverso
dois elementos: a fidelidade ao pensamento políde seus personagens, onde funcionará a partir
tico e a tendência para fazer do romance a transide amanhã, 7 de março de 1987, a Fundação
ção entre a expressão literária e a motivação poCasa de Jorge Amado. Quanto a n6s, estamos
pular.
mais uma vez de partida, nossos planos de futuro
Gabriela, na obra de Jorge Amado, é um dMsão enormes. Zélia Gattai.
sor de águas: para trás ficara a literatura mais
_política que literária. Vai surgir agora a literatura
mais literária que política, culminando com o livro
A OSA DE JORGE AMI'JX)
que é. para mim, o ponto mais alto de toda a
Josué MonteDo
sua saga romanesca, Os velhos marlnbeiros.
Todo vasto conjunto romanesco....,... mesmo os
livros em que o narrador com que se diverte com
Se a casa de Jorge Amado, em Salvador, t:ontia própria narrativa -tem esta fonte de inspiração:
nua a ser a que figura no Anuário da Academia
o povo, na sua realidade mais genuína. Jorge
Brasileira, com a indicação: Alagoinhas. 33, Rio
optou pelos barqueiros, pelos pescadores, pela
Vermelho, já agora não é a casa verdadeira.
gente dos candomblés, pelos marginais, pelos
A casa verdadeira foi inaugurada há poucos
dias, também em Salvador, no largo do Peloumeninos abandonados, pelos operários, pelas
rinho. Lá está o escritor, na sua glória. Na outra,
mulheres públicas, pelas rezadeiras, sem esqtJecer o poeta popular, o seresteiro, o boêmio, o
está o homem, na sua cordialidade, associado
notívago, com os quais também conviveu, ora
ao amigo, que se identifica com a própria natureza
como político, ora como romancista., sabendo
do escritor.
que ali estavam as fontes mais ricas de suas criaPara chegar ao novo endereço, realizou Jorge
ções literárias.
Amado uma longa viagem, iniciada ainda~ adoDe Jorge Amado podemos dizer que traçou
lescência, com os os primeiros contos, os primeium caminho na adolescência e seguiu por ele,
ros artigos e os primeiros romances.
sem se desviar do seu roteiro. Andou por este
Muita gente presume, diante da obra e do nome
mundo de meu Deus, com sua máquina de escrede um escritor, que essa glória e esse nome adviever, com seu baú de roupa, com seu pacote de
ram por favor das circunstâncias. Não, não é isso.
livros, e pôde ver que o mwtdo se converteu a
As circustâncias ajudam, mas não decidem. O
algumas de suas teses, e com esse mundo se
que decide é o trabalho porfiado, hora a hora,
conciliou.
ctia a dia obedecendo a uma linha de inflexível
Eu tenho acompanhado o itinerário de Jorge.
coerência.
Ele, por sua vez. tem acompanhado o meu. Niio
O escritor se realiza plenamente quando faz
há livro seu, desde que nos entendemos como
wn nome, constrói uma obra e cria o seu público.
companheiros, que não conte, à hora de sua puO mais difícil é criar este último. No comwn dos
blicação, com· o meu aplauso público, assim cocasos, o escritor se limita ao nome e à obra. Não
mo não há livro meu que hão tenha tido, no mofaz o público, que lhe levaria pelo tempo actiante
me!lto de sua edição, o comentário afetuoso de
o nome e a obra.
Jorge Amado.
O público é mais do que um conjunto de pesQuer isso dizer que vamos seguindo lado a
soas que se debruçam sobre nossos livros. ~ a
~do, corno companheiros de jornada. Se o precomunhão de espirftos afms, a assembléia de
cedi na Academia, foi para que na, hora própria,
companheiros invisíveis, para os quais o escritor
lhe pudesse dar meu voto.
existe como a expressão e a sensibilidade de todos
Quando o Maranhão me prestou a sua mais
eles.
comovedora homenagem, reunindo companheiAnatole France Costumava dizer que tão bom
ros como Orlgenes Lessa e José Guilhenne Mer. poeta é aquele que escreve um belo verso quanto
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quior, lá estava Jorge, ao lado de José Samey
-um, vindo de Brasilia; outro, da Bahia.
Eu devia ter ido à Bahia para assistir, com o
mesmo sentimento de wnizade _e de comunhão

fraterna, à inauguração da Casa de Jorge Amado.
A circunstância de me encontrar em Paris, à frente
de uma missão ctiplomátfca, num momento particulannente _complexo, não me permitiu deslocar-me para Salvador no último sábado.
Ainda bem que há várias maneiras de estar
presente, e esta, com o meu aplauso público,
também conta, na evidência de meu júbDo pessoal. Recolho da homenagem a Jorge Amado
um pouco da parte que me cabe no regozijo nadanai de sua apoteose merecida.
Jorge, agora, tem no velho solar da ladeira do
Pelourinho o estuário natural de suas glórias. E
glórias que tanto nascem ali perto, no gesto de
carinho da boa gente da Bahia, com vêm de longe,
sob a forma de títulos e diplomas.
De todos esses títulos e diplomas os mais altos,
os mais expressivos, são certamente, as edições
estrangeiras de sua obra.
Há uns bons vinte anos, neste mesmo jornal,
eu tive oportunidade de registrar que, nas minhas
andanças fora do Brasa, sempre encontrei Jorge
Amado, na tradução de seus livros. Encontrei-.o
na caJçada da rua, nas caixas das livrarias, e nas
exposições e mosbuários, como presença doBrasil, dando notícia de nossa realidade popular e
fazendo sentir a sua posição política diante dos
problemas do mwtdo.
No momento em que escrevo este_ artigo, ainda
não tenho noticia do programa com que se inaugurou a Casa de Jorge Amado. Imagino que tenha ·
tido um poema de Drummond, uma canção de
Caymmi e,um desenho de Caribé. Como remate,
as palavr~s serenas e altas do Presidente Samey.
O resto, agora, é com o tempo. E o tempo
é também a seu favor.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)A Presidência convoca sessão extraordinária, a
realizar-se amanhã, dia 11, às 10:00 horas; com

a seguinte

ORDEM DO DIA
(-1-)

Discussão, em turno único, do Projeto de De~
creto Legislativo n<:> 16, de 1984 (n9 58/84, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
convenção n9 87 relativa à liberdade sindical e
à proteção do direito sindical, a_dotado em São
Francisco ein 1948, por ocasião da 31~ sessão
da_conferência internacional do trabalho, da Organização lntemadonal do Trabalho (dependendo
de pareceres das Comissões de Relações Exteriores, de Constituição _e_ justiça e de Legislação_ Social, a que fel distribuído).
(-2-)

Mensagem n""' 556, de 1986, relativa à proposta
para que seja autorizado o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o
limite de seu endívidamentQ, fLXado pela ~esolução
n"' 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado
Federal, a fim de qua possa emitir e colocar títulos
destinados ao giro de sua dívida consolidada interna intralimite mobiliário, vencível no exercício de
1987, no valor de Cz$ 898.544.169,60 (oitoceritqs
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e noventa e oito mllhões, quinhentos e quarenta
e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzados
e sessenta centavos (dependendo de pareceres
das Comissões de Economia e de Constituição
e Justiça, a que foi distribufda).

(·3·)

Discussão, em turno único, do parecer da Co~
missão de Relações Exteriores sobre a mensagem

n• 509, de 1986 (N• 727/86, na origem), de 1'
de dezembro d_o corrente ano, pela qual o senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do_Senhor Amawy Banhos
Porto de Oliveira, Ministro de Primeira Classe, da
carreira de Diplomata, para exercer a função de
embaixador do Brasil junto à República de Cinga·

pura.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)
(-5-)

Mensagem n' 43, de 1987 (N9 40/87, na origem); de 23 de fevereiro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do nome do
Almirante-De-Esquadra Lulz Leal Ferreira para
exercer o cargo de ministro do Superior Tribunal
Militar, em vaga reservada aos oficiais-Generais
da ativa da marinha, aberta em decorrência de
aposentadoria do Ministro Almirante-De-Esquadra Júlio de Sá Bierrenbach (dependendo do pareCer da Comissão de Constituição e Justiça. a
que foi distribuído).

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão ~s 14 horas e 34 mP.

nulos.)
(-4·)

ATO DO PRESIDENTE
N• 74, DE 1987

Discussão, em turno <.nico, do_ Parecer da Comissão de Relações Exte_riores sobre a mensagem
n<~ 510, de 1986 (N9 729/86, -na origem), de -2
de dezembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado· a escolhh do Senhor Ronald Leslie
Moraes Small, Ministro de Primeira Classe, aa Câ.r~
reira de Diplomata, para exercer a Função de Embaixador do Brasll junto à República Islâmica do
Irã.

O Presidente do Senado Federal, no uso -das
atnbuições que lhe conferem os artigos 52, item
38,_~ _97,_inç;iso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a de1egação de competência
gue lhe foi outorgada pelo Ato n9 2 de 1973 e
réViQõrada peJo Ato da Comissão Diretora n' 12,
de 1983, e de acordo com o disposto l)lJ. Res:o.lu-.
ção n 9 130, de 1980, e tendo em vista o que
consta no processo n' 001 779/87-7, resolve aut,o...
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rlzar a contratação sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço da senhora Terezinha Meira Miura, p21ra o emprego de Assessor
Técnico com salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 1' de fevereiro
de 1987, com lotação e exercido no Gabinete
do Senador Meira Filho.
Senado Federal, 1O de março de 1987. Humberto Lucena, Presidente.

ÃTO DO PREsiDENTE
N• 75, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52~ Item
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Diretora
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n9 003677/87-7, resolve
aposentar, voluntariamente, Evilásio Sérvulo Mar·
tins Veloso, Médico, Casse "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso RI, e 102,
inciso I, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos
428, inciso O. 429, inciso 1; 430, incisos IV e V,
438 e 414, § 4•, do Resolução SF n• 58, de 1972,
e artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF nQ
358, de 1983, e artigo 3' da Resolução SF n9
13, de 1985, com proventos integrais, observado
o disposto no artigo 102, § 2•, da Constituição
Federal.
Senado federal, 10 de março de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da. Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUçAO N• 2, DE 1987
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em
Cz$ 898.544.169,60 (oitocentos e noventa e oito milhões, quinhentos e quarenta e quatro
mU, cento e sessenta e nove cruzados e sessenta centavos), o montante de sua dívida conso-

lldada.
Art. 1' É o Governo do Estado do- Rio de Janeiro autorizado a elevar temporanamente, o parâmetro do
inciso lll do artigo 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pelas de n•s 93, de 11 de outubro
de 1976 e 64, de 21 de julho de 1985, todas do Senado Federal, de modo a peiTllÍtir o registro de uma emissão
de Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, equivalente a Cz$ 898.544.169,60 (oitocentos e noventa
e oito milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzados e sessenta centavos), destinados
ao giro de sua dívida consolidada interna, intralimite mobiliãrio, vencível no exercício de 1987, ob~decidas ascondições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de março de 1987.- Humberto Lucena, Presidente.

-sUMARIO
l-ATA DA 3• SESSÃO, EM 11 DE
MARÇO DE 1987

Ll-ABERTURA
12 -EXPEDIENTE
1.2.1 -Aviso do Mlnlatro Chefe do Qa.
blnete ClvD da PrealcUmda da República
N~ 19/87, encaminhãndo esclarecimentos
do Govemo do Distrito Federal sobre quesitos
constantes do Requerimento n9 74/86, do Senador Nelson Carneiro, referente a loteamentos clandestinos do Distrito Federal.

1.2.2- Comunicação
Referente à indicação do Sr. Carlos Ch.iarelli
como üder do PFL

1.2.3 -Disanos do~
SEI'IADOR JOSÉ FOGAÇA- Ó"Regi·
mento Interno da Auembléla l'fadonal
eon.tltulnte
-SENADORJAJ\1/L HADDAD- Reportagem
publicada no Jornal CoiTeio Brazlli~ a
respeito da Assembléia Nacional Çonstituinte
SENADOR CID .51\BÓu\ DE CARVALHOA aprovação do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte
SENADOR MACDIO BENEVIDES - Posi·
danamento da CONTAG em· relação à As·
sembléia Nadonai Constituinte

SENADOR RAIMUNDO URA - Concorda
com o Senador José Fogaça, quanto ao regimento da Assembléia Nacional Constituinte
- a situação econômica do Pafs.
SENADOR RONA!Y 71TO - Documento
encaminhado ao Sr. Presidente da República.
so_licitando autorização para que o Banco do
Brasil recomponha os salários de seus funcionários nos nfveis de 1983.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Consi·
derações sobre o Projeto de Resolução n"' 2,
de 1987, que estabelece normas de elaboração legislativa do Senado, durante o período
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de funcfonamento da Assembléia Nacional
Constituinte
SENADOR CARLOS CHIAREW, como U·
Em nome da bancada do PFL, rnanf.

der -

festa apreço ao relator do Regimento Interno
da Constituinte, Senador Fernando Henrique

Cardqso -

-

--

-

SENADOR MAURfOO CORR/!A. como Úder -A conduta do Senador Fernando Henri~
que Cardoso como relator do Regimento Inter-

no da Constituinte
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, cOrria Líder- Agradece as manifes-tações de apoio das Uderanças do PFL e PDT,

sobre seu trabalho como relator do Regimento
·
fntemo da Constituinte

1.2.4-Requedmento.
- N? 8/87, do Senador Affonso Cãrilargo,
soUcitando a convocação de S. Ex' o Sr..Minis·
tro Dilson Funaro, a flm de que, perante o
Plenário, preste informações sobre os motivos
do insucesso do Plano CruZado; e a influência
da dívida interna no atual nível dos juros do
mercado financeiro.
- N? 9/87, do Sénador Nelson Carneiro e
outros Srs. Senadores, solicitando que o tem·
po destinado aos__oradores do Expediente de
sessão a ser oportunamente marcada pela
Presidêncie, seja dedicado a homenagear o
eminente homem público Alexandre Barbosa
Uma S_obrinhQ.. ao ens~o do 9Qo aniversário,

·iãi como o &nado já-realizoU. qUaõdO OutroS
insignes brasileiros atingiram aquela

ida~e.

1.3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Decreto LegisJativo n9 16/84
(n9 58184, na -Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da convenção n~ 87 r~lativa
à liberdade sindical e à proteção do direito
sindicaL adotado em São Francisco em 1948,
por ocasião da 31" _Sessão da Conferência ln·
temacional do Trabalho, da Organização lnter·
nacional do Trabalho. Discussão adiada a
pedido do Relator.
-=Mensagem n~ 556/86, relativa à proposta
para que seja autorizado o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente,
o limite d~ s_eu endi'{idamento, fixado pela Resolução n9 62, a fim de _que possa emitir e
colocartítulos destinados ao giro de sua dívida
- consolldada interna intralimite mobiliário, vencível no exercido de 1987, no valor de Cr$
898.544.169,60. Aprovada nos termOs do
Projeto de Resolução Ii' 3/87
--~ --RedaÇão l'ínãldõ-""Pfõjetô ·de Resolução
n>?_3/B7, apreciado anteriormente. Aprovada.
À promUlgação.
- - Pãrecer dà ComiSSão de Relações Exte·
riores sobre a MeOsagem nç 509/8_6 (n>?
727/86, na o~g~). pela qual o Senhor Presid~nte _da República submete à deliber_ªção do
Senado a escolha do Senhor Amaury Banhos
Porto de Oliveira, Ministro de Primeira Oass_e,
da carreira de Diplomata, Para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
d.:, Cmgapura. Apreciado em sessão sea&

dente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor Ronald Leslie
Moraes Small, Ministro de Prime[ra_Oéi$se, da
__ Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República
Islâmica do Irã. Apreciado em sessão se-

creta.
-Mensagem n>? 43/87 (n>? 40/87, na ori·
gem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha· do nome do Almirante-de-Esquadra
Luiz Leal Ferreira:, para exercer o cargo de
Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga
res_~rvada aos Oficiais-Generais da ativa da
Marinha, aberta em decorrência de aposen·
tadoda do MiniStro Almirante-de-Esquadra Jú-

lio de Sá Bierrenbich. Apredada em sessão
secreta.
1.3.1 -Matéria apreciada após a Or·

demdo Dia
Requerimento_n~ 8187, lido. no Expediente
da presente sessão. Aprovado.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia

5Ef/AIX5RIYEI..SON WElfEKifr~ Homenagem p6stwna ao jornalista 'Bento Silvério.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Congratula-se com o Ministro Aureliano Chaves,
pela assinatura do contrato para a construção
da Usina Hidrelétrica do Xingó.
1.3.3- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão.

1.4 .,.- ENCERRAMENTO
2-MESADIRETORA

ta.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 510/86 (n?
729/86, na Origeril); Pela qual o Senhor Presi·

3 - LÍDERES E VICE·LÍDERI;S DE
PARTIDOS

Ata da 3~' Sessão, em 11 de março de 1987
1~Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura.
-EXTRAORDINÁRIAPresidênda do Sr. Humberto Lucena
As lO HORAS, AafAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
-Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú·
nior- Leopoldo Perez-Carlos De'Carli- Fábio

Lucena - Qdacir Soares - Rpnaldo Aragão -- .Oiavo Pires ___:.-Hélio Oüeiros ~ Almir Gabriei-Jarba.S Passaririho _:'JOãO Castelo - Alexandre
Costa- Edison Lobão -.,João Lobo -Otagas
-Rodrigues- Hugo Napoleão- Virgílio Távora

-

Cid Sabóia Carvalho -

Mauro Benevides -

CartaS Alberto -~osé Agriplno ....;_ Lavosier ~iâ

-Humberto Lucena- Raimundo üra- Nivaldo
Machado- Antonio Farias- Mansueto de Lavor
- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy ---:-,
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T eotônio Vilela Filho- Francisco RollembergLourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José lgnác[o Ferreira
-Gerson Caniata -João Calmon -Jamil Haddad -Nelson Carneiro - Jt:.:lmar Franco ~ Ro-

nan Tito -Severo Gõínes ...:..:.Feffiaridõ -HeririqUe
Cardoso- Mário Covas- MaurO Borges -Iram

Saraiva -

Irapuan Costa Júnior -

Pompeu de

Souza - Maurício Corrêa - Meira Filho - Louremberg Nl.Dles Rocha- Márcio Lacerda - Ra-

drld Saldanha Derzi --Wilson Martins -Álvaro
Dias - Affonso Camargo -José Richa - Ivan
Sonata -

Nelson Wedekin -

Carlos Chiarelli

-José Pau1o Biso!- José Fogaça
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A lista de presença acusa o comparecimento de
65 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1?-5ecfetário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
Expediente

AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABÍNETE
CIVIL DA PRESIDtfiCIA DA REPÚBUCA

l'i9 19/87, de 22 de janeiro do corrente, encaminhando esdarecimento de Governo do Dfsbito
Federal, sobre quesitos constantes do Requerimento n 9 74, de 1986, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, formulado com a finalidade de

obter irúormações sobre loteamento clandestinos
identificados no Distrito Feder~.
O SR. PRESIDENTE (Humbero Lucena) O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida
pelo Sr. 1~"-Secretário.
É lida a seguinte
Brasília, 9 de março de 1987.

Senhor Presidente,
Os Senadores abaixo-assjnadÕs, têm a satisfação de comunicar a V. Ex', a indicação do Sr.
Senador Carlos Chiarem, por unanimidade, como

Uder do Partido da Frente überal, para um novo
periodo que se inida com a presente Sessão Le-

gislativa deste Senado Federa1.
Atenciosamente Saudações, Nlvaldo Macha·

do - Edlson Lobão - Lowival Baptista José Agrlpino - Alexandre Costa - GuJIherme Palmeira -

Hugo Napoleão -

Ivan

Bonato- João Lobo - Divaldo Suruagy.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A comunicação lida vai à publicação.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pro·
nm1cia o seguinte discurso. Sem revisão
orador.} -Sr. Presidente e S:rs. SenadO~
Ontem registramos, no plenário da ASsembléia
Nacional Constituinte, um dos mais belos mo·
mentos da História deste Pais.
Produzimos, sem dúvida alguma, Srs. Senadores, um documento belíssimo. Não tenho qualquer dúvida em afirmar que o Regimento Interno,
que aprovamos ontem, constitui~se no mais democrático, no mais avançado Regimento Interno
já elaborado, já proposto- e já utilizado numa As~
semblêia Nacional Constituintéem tOda a História

ao

do Brasil. Notáveis avanços e notáveis conquistas
democráticas ali foram produzidas.
Tivemos, é verdade. alguns momentos anteriores que reglstraran;t certos níveis de perplexidade
~ ~nde.finiç~o. ~vemos alguns momentos de incerteza, _i!las O bom senso, o debate, o diálogo, nos
conduziu à çonstrução democrática deste con·
junto de regras que abrem a perspectiva extraordinária para a Assembléia Nacional Constituinte,
no sentido de que Venhamos a ter uma Consti~
Mção es§encial_mente democrática e progressista, de acordo com as aspirações tnais legttirnas
do povo brasileiro.
- Pergunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, qual
a experiência histórica anterior que registrou uma
sistemática tão aberta, tão democrática, tão
abrangente como esta que possibilita o Regimento Interno que acaba~os de aprovar? A nova
Cónstituição não será o produto acabado, não
será a obra pronta de uma comissão submetida
à maioria. A nova Constituição será produto, isto
sim, de uma extraordinária construção de todos
ds Constihlirites. O Regimento Interno que ontem
aprovamos possibilita que a nova Constituil);âO
seja uma verdadeira obra coletiva.
Ao_ organizar 24 subcomissões, os trabafl:los
inic_ials, as propoStas e os textos preliinínares que
darão corpo ao projeto de Constituição, o Regi·
menta Interno transforma o trabalho constitudonaJ num traba1ho essencia1 e visceralmente demo-crático. Ninguém que viesse a esta Assembléia
Nacional Constituinte com um documento acabado, pronto para ser despejado sobre a cabeça
dos ConstitUirites, seria berri-sucedido num processo quase que mlcrof'lSfi::o, num processo tão
aberto e tão abrangente como aquele que acaba·
mos de aprovar no Regimento Interno da Assem·
bléia Nacional COnstituinte.
--Pergunto, SrS. Senadores, em que Regimento
Interno da história das Assembléia Constituintes
deste País_$_~ efe:tivou a possibilidade da partici·
pação Popular nas dimensões em que conquistamos no Regimento Interno da Constituinte de
1987? Trinta mil cidadãos brasileiros, cadastrados
na Justiça Eleitoral, de posse de seus direitos poU·
ticos, podem apresentar emendas ao projeto de
ConstitUiÇão e defendê-las nas respectivas comfs..
sões. Este é um avanço. wna conquista extraorN
dinária que não tem precedente na História deste
Pais.
Pergunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
quando tivemos neste País a posSibilidade de o
texto constltucionaJ, parcial ou globalmente, ser
subriletido a uma ampla consulta popular, a um
referendam ou a um plebiscitO, conforme prevê
o Regimentõ -Interno da Assembléia Nacional
Constituinte de 1987?
Quero registrar que esses avanços não foram
obra do acaso e não vieram ao sabor dos ventos
ou_ das tempestades; foram produto de uma engenhosa mas acima de tudo, séria e responsável
diligência política. E náo posso deixar de registrar,
não posso deixar de marcar aqui a forma democrática, a forma até elegante mas, sobretudo, essencialmente democrática com que o Relator
do Regimento Interno da Assembléia Nacional
-_Ç9-riirtituinte condl,ll.iu esse processo. Esgotamos,
Sr. Presidente e Srs._ Senadores, esgotamos até
às últimas conseqüências as possibilidades de
dissecação, de discussão de todos os termos do
Regimento Interno. O Regimento Interno re<:ebeu
as emendas infcais que foram da ordem de quase
um milhar; 994 emendas iniciais, se não me falham os números, foi o que registarmos na primeira instância.
~~· ain~ não satisfeita a plenária da Assembléia Nacional Constituinte, o Projeto de Regimen·
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to foi reaberto para a reCepção de novas emendas
qt.~e.advieram em número que beira quase a 700,
que foram oferecidas nessa segunda oporturú·
dade.
Valeu a pena, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
as noites indonrudas, o sacrificio, a disposição
incansável para produzir uma obra coletiva e democrática que finalmente obtivemos depois de
tantas, tão prolongadas, mas tão necessárias, dJs.
cussões políticas.
Não se pode deb<ar de registrar o fato de que
é consquista deste Regimento Interno o fundofla..
mento do Congresso Nacional através da Câmara
e do Senado.
Num momento dramátl.oo em -que vive o PaíS.
não podemos abrir mão da tarefa que nos é cometida também. Não podemos abrir mão do papel
que nos é delegado, também, pelo po\<l brasileiro,
de assumirmos a responsabilidade da crise em
que vive o Pais; uma crise econômica de dimen~
sões ainda nao bem avaliadas, mas que está a
exigir dos Parlamentares brasileiros uma atuação
consciente, atlializados com os fatos, a cobrar
mediadas do Governo e a apoiar essas medidas
para que elas produzam resultados efetivos nos
interesses maiores da popu1ação deste País.
Não pennitir o funcionamento da Câmara e
do Senado seria levar para o bojo da Constituinte
discussões circunstanciais e episódicas em tomo
de questões de Oposição e de Governo, e isto
atentaria contra a soberarúa efetiva, verdadeira e
legitima da Constituinte; isto reduziria os espaços
próprios e adequados para discussão essencial
do tema. do objeto da Constituinte, que é escrever
o texto da Constituição. Além disso, o fato de
garantirmos o funcionamento da Câmara e do
senado também significa • garantfa ao povo brasileiro de que o Presidente da República não estará
dotado de poderes ditatoriais e autoritários para
governar pelo instituto do decreto-lei. Significa,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, também aJgo que
não foi dito nesta Casa ainda, mas que precisa
ser insistentemente repetido, já que apenas em
entrevista à lmprensa pude fazer esta declaração:
O fato de garantirmos o funcionamento da Câma·
ra e do Senado, ainda que reduzindo notoriamente as suas atividades, significa não s6 a certeza
de que o Presidente da Repô:bHca não vai gerir
o País por instrumentos autoritários; significa Me
Só a certeza ae que aqui se terá um espaço prÓprio
para a discussão dos temas cunjunturafs; significa
não só a certeza de que ·está garantido o espaço
próprio da Assembléia NacionaJ Constituinte e a
sua soberania, mas o funcionamento da Câmara
e do Senado significa, a garantia, sem dúvida,
a garantia suprema do processo democrático, que
é o· funcionamento efetivo da Oposiç6o ao Go--

verno.-

AO garantirmos funcionamento da Câmara e
do Senado estamos garantindo também o espaço
das oposições, sem o que não haveria _processo
democrático neste P8is.
·
Pergunto, Srs. Senadores, em que espaço político, em que espaço parlamentar iriam os homens
da Oposição colocar o seu disc:ur.;;o critico e necessariamente crftico aos atas de Governo? Na
Constituinte? Ora, Se a OpoSição exercesse o seu
direito legítimo de Oposição no interior da Constituinte estaria atentando contra a soberania da Assembléia Nacional Constituinte, estaria sujando
o processo constitucional, estaria, inclusive, fazen..
do com que o processo Constituinte ficasse mina-do, entorpecido por interesses conjunturais, epis6dlcos e passageiros. O fato de garantirmos o
funcionamento da Câmara e do Senado significa
acima de tudo que estamos garantindo a pleJli..
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b.lde do exercício do direito legitimo de fazer opo-'
sição ao Governo que nós representamos.
Ê por isso, Srs. Senadores. que, no -~oment.O
em que aprovamos o Regimento Interno da .Assembléia Nacional Constituinte, não posso deixar
de registrar o que acabamos de esculpir. Por uma

obra de engenharia e de talento político acabamos
de esculpir um dos mais beJos documentos da
História deste País, que .SSegura que a nova Constituição será obra coletiva, assegura que a democracia não será arranhada, assegura a soberania
da Constituinte, sim. E o art. 57, nó § 79 seu
mesmo com a emenda que lhe foi aposta pelo
nobre Deputado Maurilio Ferreira Uma e ontem

aprovada por quase quatrocentos votos, essa
emenda e o art. 57 garantem, sim, a soberania
da Assembléia Nacional Constituinte, o direito,
a força e o poder para utilizar dos instrumentos

que lhe são próprios em desefa do seu espaço

de liberdade, das suas garantias e das suas prerrogativas.
ÀqueÍes que acusam o PMDB- de naO ter assumido inteiramente a defesa da soberania, eu pondero: ontem, quando se aprovava o Regimento
Intemo,já à uma hora da madrugada -é 'lferdade
que não havia um número de parlamentares tão
significativamente em plenário, talvez não fôsse~
mos mais do que cem ou talvez chegássemos
a duzentos; é _dificil fazer uma avaliação - não
vi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nenhum mem~
bro dos Partidos que trataram de repudiar nos
seus pronunciamentos o Regimento Interno que
então aprovávamos, pedir verificação de quorum. Não vi a ousadia de tentarem, naquele mo-mento impedir, pela obstrução regimental, a aprovação do Regimento Interno da Constituinte. Isso
s6 aconteceu potque o PT, ·o PDT e o PC do
B têm perfeita c:onsdência. Já que são Partidos
compostos por homens Últegros e com imensa
consciência de brasilidade, o PT, o PDT e o PC
do B, perceberam claramente que este Regimento
Interno tem conquistas notáveis e avanços irrecu~
sávels que precisavam ser garantidos. Por isso
não pediram a verificação. Sabiam perfeitamente,
apesar de que alguns fizeram o discurso da critica,
muíto mais um discurso para a sua platéia específica do que para a História, mas saibam essen~
clalmente que aquele documento que estava sen~
do produzido era o que de mais avançado e de
mais democrátlco poderia ser produzido no contexto dos interesses que se permeiam na Assembléia Nacional Constituinte eleita pelo povo brasileiro.
QueremOs registrar o trabalho magnifico feito
pelo Relator, Senador Fernando Henrique Cardo-so, que honra esta Casa, pela sua disposiçi!io incansável para o debate, para a reabertura permanente do diáiÕgo. para o acordo, para a negociação em alto nível, resguardando sempre os interesses maiores do povo brasileiro.
Àqueles que acusam, àqueles que registraram
discursos de descontentamento e de insatisfação
para suas platéias especificas, queremos dizer que
o PMDB é o Partido do possfvel, do necessário
e do Ideal. Há aqueles que defendem intransigentemente o ideal, e se o Ideal nao pode ser atingido
desistem e ficam com o que é ruim; há aqueles
que fazem apenas o que é possfvel e nada mais.
O PMDB trata de garantir o que é possfvel, fazer
o necessário, sem abrir mâojamais da luta permanente pelo ideal.
_
Era o Que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR- PRESIDEl'l'll! (Humbero Luceno) Concedo a palavra ao nobre Senador Jomn Haddad.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
O SR- JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Hoje, ao ler o Correio Brazlllense, deparei
com uma foto, na qual eu me encontrava com
o Uder do PDT, Brandão Monteiro e o Uder do
PT, Luiz Inácio Wa da Silva, e onlizeres de que
a esquerda havia sido derrotada na votação do
Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.
Sr. Presidente, ouvi. atento, o brilhante discurso
do Senador José Fogaça, no qual S. EX' defende
o posicionamento do seu Partido, o Partido do
Movimento Democrático Brasileiro.
Acho que ontem não tivemos vencidos nem
vencedores. Aprovamos o Regimento que tem
avanços, sim, não se pode negar, avanços muito
claros, pois não será um Regimento eJaborado
por uma com~ de notáveis, mas, sim, com
a participação de todos os Constituintes, eleitos
para a Assembléia Constituinte. Há também o
avanço da participação popular.
Conversei, pessoalmente, com o Uder do
PMDB nesta Casa, o ilustre Relator do anteprojeto
do Regimento, que acho apenas um pouco difícil
que, na prática, possa--se concretizar esta participação, já que há necessidade de 30 mil assinaturas, assinaturas comprovadas em cartório para
que possam ser apresentados projetas à Constituinte. 5abemos das dificuldades para conseguirmos essas 30 mil assinaturas. Mas não há dúvida
que com o esforço e o apoio de várias entidades
da sociedade civil -para isso não temos dúvida
que c:ontaremos com a CNBB, com a OAB, com
as associações de moradores, com os sindicatos,
enfim, com vários organismos da sociedade civil
- haverá possibilidade da interferência popular
pela primeira vez na história do no~ País, na
elaboração da Carta Magna brasileira.
Sr. Presidente, o que chamam de derrota das
esquerdas? Quedamos, na realidade, uma soberania mais ampla, porque pela redação da emen·
da do ilustre Constituinte MauriUo Ferreira llma,
• que foi modificada em relação à sua proposta
· original, ali, Sr. Presidente e nobres Senadores,
não há condição de ser revogado no cul"SS" de
discussão da Constitufção a Lei de Segurança
Nacional e vários organismos do chamado ent:ulho autoritário.
__
~
· Sr. Presidente, quando se fala que poderemos
sobrestar qualquer ação que atente contra a sobe·
ranfa da Assembléia Nacional Constituinte, pergunto eu: se houver um movimento dentro da
legislação da Constituição atual, de cerceamento
das liberdades do funcionamento da Assembléia
Nacional Constituinte, nós pediremos às autoridades que assim procederem para que rião to-mem as providências imediatamente, que aguardem um pouc:o; que votaremos uma salvaguarda
para mantermos a soberania da Assembléia Nacional Constituinte.
Este foi o detalhe, e todos os Membros do Senado, ilustres Membros que compõem a Assembléia
Nacional Constituinte, que levou ao conflito dos
chamados partidos de esquerda, ontem, na discussão e na votação do Regimento da ConStituínte. Apenas marcamos uma posição. Marcamos uma posição política, não jogando para o
nosso eleitorado, como disse o orador que me
precedeu, o Senador José Fogaça, porque temos
um programa partidário. Tendo uma vida política
de 30 anos, da qual multo me honro, de ter sido
conSiderado sempre um elemento da. esquerda
brasileira. Nunca recuei, nem nos momentos mais
dificeis. Fui cassado dentro do MDB, Patirdo do
qual me orgu]ho de ter sido fundador, após a
""""'!Çiio dos partidos pelo A!-2, em 1965, automaticamente COf1l a cassação do Partido Sod:a-
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lista Brasile_iro, do qual tenho a honra, neste mo--

mento, na nova fase, na sua reorganização de
ser o PresideÍlte Nadon8l. Nunca, na minha vida,
ruí demagogo. Ocupei vários cargos públicos.
sempre com austeridade, com honradez: e dentro
dos princíPios morais, políticos e éticos que nortearam a minha vida. Não tenho medo de confrontos políticos, nunca recuei de minhas posições.
Respeito ci posição dos meus adversários e quero
que os mesmos respeitem as minhas posições.

O Sr. Leopoldo Peres- Pennite V. Ex' um
aparte?
O SR- JAMIL HADDAD- Com a maior satisfação.
~ O Sr. Leopoldo Peres- Senador Jamil Haddad, V. Ex1', neste momento,lament9 dizer, discorre sobre o 6bvto. porque ninguém que conheça
sua vida pública, as histórias das was lutas e
o seu passado duvida de seus propósitos, da sua
coerência, e da sua dignidade.

O SR- JI\MIL HADDAD -Agradeço, nobre
Senador Leopoldo Peres, as palavras de V. Ex'
que, sei, são fruto, talvez, de um respeito mútuo,
o que sempre fez parte da minha vida política.
O Sr. Mauro Benevldes -

Permite V. Ex'

um aparte?
O SR- JI\MIL HADDAD- Com a maior satisfaçãô, nobre Senador Mauro Benevides.

O Sr. Mario Benevldes -

Nobre Senador

Jamil Haddad, a exemplo do testemunho ofere-·

cicio palo Senador Leopoldo Peres, também eu
desejo fazê~Jo,_companheiros que fomos de lutas
parlamentares no desempenho do mandato de
Deputado Estadual. V. Ex' foi sempre aquele homem de posicionamentos retilineos e coerentes,
defendendo, na tribuna. da sua Assembléia, a do
antigo Estado da Ciuanabara, nos plenárlos dos
congressos de Deputados Estaduais. as teses que
naquela época mais se ajustavam aos interesses
maiores do povo brasileiro. Tenho orgulho, neste
mofl!ento, de partic:ipar deste Plenário, tendo em
V. Ex' um dos pares mais preeminentes com·
pondo a representação do seu Partido,_ o Partido
SodaJista Brasileiro.
O SR- JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Mauro Benevides, V. Ex' qUe privou comigo, nos
idos de 1962 até._l969, na União Parlamentar
_lntrestadual, V. Ex', que foi dirigente daquele organismo, volta a esta
após
Vida política
longa, interrompida durante um breve periodo
mas que, para gáudio dos eleitores cearenses,
V. Ex' novamente se encontra na ~ ai~ Casa
política do Pais para representar o seu Estado.
Agradeço as suas pa]avras que, sei, também,
são fruto de uma amizade que vem de longos
anos.

casa

O Sr. Nelson Carneiro um aparte?

wna

V. EX' me permite

O SR. JAMIL HADDAD - Com muita satisfação, nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARI'IEIRO - Coniesso
a V. EX' que não sei a razão que o leva a ocupar
a bibuna nesse momento, mas, como representante do Rio dei: Janeiro, que conhece a_vida pública de V. Ex' desde o início, quero deixar aqui
o testemunho, que é da Nação, do homem públíco exemplar Que V. fX!' tem sido, e certamente
continuará a ser até o fim da sua vida.
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O.SR- .JAMJL HADDAD - Senador Nelson,
querO c:leixar bem claro que politico antigo que

sou. homem do esporte que

fu~

acostumado a

vaias e aplausos, nunca me deixei abater nos pfores momentos da minha vida política.Mas quando
ouço que, nós, incluindo a minha pessoa, com
muito orgulho, entre as forças de esquerda deste
País, que nós fomos derrotados ontem, me parece
que, na realidae, não procede esta afirmação, porque, como já disse, respeito a opinião de todos

aqueles políticos com pensamento completamente contrário ao meu e quero apenas que também o meu ponto de vista seja respeitado.
VItórias ou derrotas ocorrem na vida de todos
os políticos. Não podemos imaginar que, na vida
pública, tenhamos unanimidade de pensamento.
Se numa família, entre irmãos, não há unanirrúdade. quanto mais em agremiações políticas. E
o que mais me constrangeu foi, na realidade,
quando- sef que não com a intenção de feriJ'..me ·

-

o ilustre Senador gaúcho José Fogaça decla-

rou que foi um jogo para a arquibancada, foi um

do Regimento, foi, na verdade, a população brasileira, que, a partir da madrugada de hoje, tem
os instrumentos pelos quais nos ajudará - não
s6 nós trabalharemos mas também a população
nos ~udará - através dos seus organismos de
representação, a elaborar a nova Carta Magna
deste País, que, esperamos, embora tardiamente,
possa resgatar a grande dfvida no campo sócio-econômico em que nos encontramos perante as
populações mais sofridas deste País. Não é mais
crivei nem admissivel que trinta milhões de brasi·
Jeiros iguais a nós não participem da riqueza na•
cional.

O Sr. Pompeu de Souza - Nobre senador
Jarnü Haddad, V. Ex' concederia um aparte?
O SR- JAMJL HADDAD- Com a maior sa·
tisfaçã.o, nobre Senador Pompeu de Souza, excompanheiro do Partido Sodalista Brasileiro, com
muita honra.

OSR. POMPEU DE SOUZA-É uma grande honra e, ao contrário do que disse o nosso
nobre companheiro, Senador José Fogaça. que
O Sr• .José FO(Illça- Permite v:Exo um apardisse que seu aparte era quase desnecessário,
te?
o meu é necessário, de vez que temos realnlente
em comum o PSB do qual V. Ex' é hoje o PresiO SR- .JAMIL HADDAD- Com a maior sadente Nacional e do qual sou um dos seus humiltisfação.
des fundadores. Aliás, fundador da matriz do PSB,
O Sr. José Fogaça - Nobre Semidor Jarnil de vez que sou fundador da esquerda democrática. Na verdade, o testemunho que dou e não
Haddad, o passado de V. Ex', mesmo que numa
precisaria dar é que, além de V. Ex'não ser dado
superficial e meridiana análise que fizéssemos,
a demagogias, o nosso Partido nunca o foi. O
estaria, desde já, a desmentir categoricamente
meu velho Partido nunca o foi e eu recordo mesqualquer tipo de julgamento nessa dlreção. Eu
mo que o nosso inesquecível Presidente João
estava decidido a não aparteá-lo por julgar rigoraMangabeira, aquela figura absolutamente inessamente desnecessário este aparte, porque, no
quecível, absolutamente única na história pclítica
momento em que o faço, já estou tentando explie na história sociaJista deste País, era ferqüentecar aqullo que para mim seria desnecessário, ou
mente objeto d~ uma brincadeira de um irmão
seja. que realmente ontem não houve derrotados
dele, Octávio Mangabeira, que presidia a UDN,
nem vencidos, ao contrário, foi também a coJabo..
e aqui faço um parêntese para dizer que nós nasração dos pequenos partidos que tiveram a comcemos como uma ala da UDN, a esquerda demopreensão na hora necessária -e disso fiz_ ~istro
crãttca era uma ala da UON; nós fundamos a
no meu pronunciamento...:... foi também a cOlaboração dos pequenos partidos que permitiu que. ODN, como também fundei a ODN. A UDN. era
o estuário de várias vertentes ideológicas é como
acabássemos produzindo essa notável obra colese fosse o MDB. Todas as vertentes id~l6gicas
tiva e democrática que foi o Regimento Interno
que convergiam para derrubar o Estado Novo
da Assembléia Nacional Constituinte. Mas. já que
confluiram para a UDN. Então, quero dizer a V.
me vi obrigado a fazer este aparte, quero dizer
Ex' que não precisaria dar este testemunho mas,
a V. Ex' que, em nenhum momento do meu prona verdade, preciso acrescentar que Octávio Mim~
nunciamento, houve a intenção, o desejo de das-gabeira costumava brincar com o seu innão,João
sificar V. EX1' como alguém que faz o cfiscruso
Mangabeira, dizendo que o eleitorado do nosso
apenas para a arquibancada. Disse que o discurso
Partido cabia numa kombi e que, talvez, fosse
feito naquele momento por alguns partidos e não citei o de V. EX' - se justificava porque por isto que, por nunca tennos feitO demagogia
que nunca atingíamos um eleitorado maior que
era preciso falar para os seus eleitores, era preciso
a lotação de uma kombi porém, hoje, felizmente,
falar para a sua platéia específica, mas que, ao
verifico que V. Ex', representa o nosso glorioso
mesmo tempo em que faziam esse discurso critiPartido, o Partfdo do qual me orgulho e me glorico, também se comportavam de forma responfico - já que falei glorioso - de ser um dos
sável, ao permitir que anuísse a aprovação das
fundadores. Acho, apenas, que, Jdeológicamente,
emendas nos trabalhos que foram realizados oncontínuo correligionário de V. Ext e que só não
tem, até altas horas da madrugada. Portanto, seria
o sou de legenda porque acho que ainda não
absoluta,e rigorosamente desnecessário dizer que
era o momento de nós dissolvermos a grande
· a trajetória de dignidade, de coerência, de responaliança dos partidos que, com o PMDB, foram
sabilidade, de firmeza política, de compromissos
um Partido único da luta contra a ditadura, que
pOpulares de V. Ex1', desmente categoricamente
levaram à sua derrubada._ Neste momento, todas
qualquer afirmação que se fizesse em contrário.
essas convergências ideológicas que desaguaram
e que foram o gigantesco estuário do PMDB O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
estão f01jando a democracia para que este País,
José Fogaça, não tenho dúvidas que,_ em absoluto, V. Ex' não quis atingir a nenhum represendepois de tennos denubado a ditadura. Devo dizer
tante dos chamados pequenos partidos quando
a V. Ex' que, realmente, fiquei empolgado pelo
traba1ho que ontem realizamos. Concordo inteira·
da sua colocação. Mas, para que não pairassem
mente ·com o que âisse o companheiro, Senador
interpretações dúbias a respeito, vim ao microfone para fazer este prOnunciamento. Porque, coJosé Fogaça. Porque não houve venddos nem
vencedores, só houve vencedores, porque venceu
mo já disse. no infcio, quem ganhou na minha
opinião ontem, apesar de discordar de um artigo . a democracia neste Pafs.

jogo para a nossa platéia a posição que assumimos ontem no debate e na votação do Regimento.
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O SR- JAMIL HADDAD - Senador Pompeu
de Sousa, V. Ex' que, na realldade, foi um dos
fundadores de esquerda democrática da qual nasceu o Partido Socialista Brasileiro, sempre foi um
homem voltado para as justas causas da sofrida
população brasileira. Igual a V. Ex' existem outros
elementos em vários partidos com o mesmo ideal.
Agora, que passamos pela primeira fase da elabo-ração da futura Carta Magna, ou seja, a aprovação
do Regimento, entraremos na feitura real desta
Carta E, ai, acima de Partidos, espero que todos
os politicas comprometidos com as justas caUSi!IS
da população brasileira se unam suprapartidariamente para que possamos, orgulhosamente,
olhar de frente a população brasileira e dizer: nós,
que recebemos nas wnas o encargo e a honra
de representá-los cumprimos o nosso dever, e
podemos, de cabeça erguida, olhar para nossos
familiares com dignidade, com honradez e a certeza do dever Clllliprido.
Era o que eu tiriha a dizer, Si. Presidente (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDEI'fll! (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Qd Sab6ia
de Carvalho.
O SR. OD S>IBÓM DE OIRVALHO, P/10NUNOA DFSCURSO QUE, ENTREGUE À
REV!SÁO DO ORADOR, SERÀ PlJBUCADO
POSTERFORMENTE

O SR. PRESIDEI'fll! (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB- CE
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Em documento circunstanciado, englobando
decisões aprovadas ao ensejo do 49 Congresso
Nacional dos Trabalhadores Rurais, a CONTAO
se posiciona diante da Assembléia Nacional Cons-tituinte, alinhando itens básicos por cuja inserção,
de muitos deles, no texto da nova Carta Magna
passa a ser reclamada, como medida indlspen·
sável, a ser considerada por senadores e deputados, os quais, na manifestação das urnas de 15
de novembro, receberam para isso expressa delegação.
Pretendendo conceituar aguilo que, a juízo dos
homens do campo, a Constituiçáo representa, diz
a Exposição de MotiVos remetida à Assembléia:
"A Constituição deve, programaticamente
estar voltada para o futuro, abrindo caminhos
e vias institucionais- pafa o progiesso Sôcial,
para a manutenção e estabilidade da demo, cracia".
Pot outro lado, a überdade e a autonomia sindicais necessitam ser claramente explicitadas no
bojo da nova Lei Fundamental, dentro das seguin~
tes diretrizes:
-organização sindical unitãria;
-proibição de intervenção, cüssolução ou suspensão de entidades sindicais;
-liVre constituição de sindicatos, federações
e confederações, sem necessidade de autorização
governamental; e
-.......livre gestão económica e administrativa das
entidades sindicais.
No que concerne à Reforma Agrária, desejam
os trabalhadores que ela seja "ampla e massiva",
ao mesmo tempo em que pJeiteam a criação de
um "Fundo Nacional", constituido da "destinação
especifica de cinco por cento da receita tributária
ou do Orçamento da União e de outras receitas
previstas na lei ordinária."
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No mesmo item, enfatiza a CONTAG que
"as terras devolutas e públicas da União,
Estados e Municípios terão sua destinação
subordinada prioritariamente ao Plano Naclonai de Reforma Agrária."

Referentemente a uma Política Agricola justa
e humana, ressalta o documento ora apreciado
que ela deve atender:

"... prioritariamente aos interesses dos pequenos agricultores voltada para a produção
de alimentos, para o abastecimento do mercado interno, assegurados, entre outros. crédito, seguro agrícola, preços justos, assistência técrüca, insumos, garantias de comercialização."

Na parte alusiva aos direitos dos trabalhadores,
a Confederação defende o $Jilário núnlmo_ nacionalmente unificado, como sempre patrocinei, no meu primeiro mandato senatorial, vendo

concretizar-se aquela norma salutar em )984, o
que me valeu, na época, o reconhecimento público das lideranças sindicais do Ceará, as quáls,
por meu intermédio, sempre a postularam, dando
lugar a que, por minha iniciativa, fosse inserido
o artigo 19, na Jei salarial n9 6.70_8, de Hn9.
Vale realçar, igualmente, o relevo de que se
reveste a lnstituiç.e,o-da Justiça Agrária- igualmente exigida pela CONTAG- a funcion~.nos
mesmos moldes concebidos para a Justiça do
Trabalho, objetivandp dirimir as pendências suscitadas entre proprietários e trabalhadores rurais.
Durante a última campanha eleitoral, juntamente com utros candid_atQS do PMDB a voto majoritário- um deles o Senador Cid Saboia de Carvalho, e proporcional, argumentei que a criação daquela justiça especializada se tomava inadiávet
em razão dos sucessivos conflitos e tensões então
existentes, e que ainda perduram, gerando intranqüilidade e desassossego na área social, com a
perda de vidas preciosas.
Tenho certeza de que, no instante em que as
Comissões Técnicas vierem a funcionar, - com
a aprovação ontem do Regimento - no dia a
dia do grande debate constitucional, muitas dessas sugestões aligeiradamente aqui referenciadas
da Confederação_Nacionctl dos Trabalhadores na
Agricultura haverão de merecer apoio indiscre_-.
pante, transformando-se em nonnas vigorantes
na nova Constituição brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo
Ura.

O SR- RAIMCINDO URA (PMDB- PB. Prommda o seguínte discurso. Sem revisão do ora·
dor.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aprovo e endosso a totalidade d_as palavras e
dos conceitos _aqui fo_rmul_ados pelo nobre Senador José Fogaça. Realmente, os avanços que conseguimos na aprovação do Regimento Interno foram excepcionais, mas precisamos estar alertas
para o clima em que vão-se desenvolver os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Verificamos, pelas manchetes de jornais, que
a Constituinte, que representãva, até há poucos
dias, os principais assuntos da grande imprensa
nacional, cedeu lugar aos problemas mais presentes, os problemas da crise econômica que o Pais
atravessa e ainda atravessará.
A Constituição, sem dúvida, fruto do trab&]_hp
da Assembléia Naciqn_al_ Constltüifite, Será a proje·
ção da vida nadooal para o futuro. Mas, na condi~
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de Congtes_sistas, Senadores e Depuiados,
temos que estar alertas para o presente do Brasil,
porque s_e o_ nosso País, efetivamente entrar em
recessão econõmica, o clima será profundamente, desfavorável para a elaboração livre, soberana
e democrática da nova Constituição brasileira.
Verificamos fatos de extrema gravidade: estamos tendo- aí a greve dos maritimos, que, sem
entrar no mérito da sua justeza ou não está prejudicando fortemente o ritmo das nossas exportações.
Ora, Srs. Senadores, no momento, o País, quando mais precisa gerar divfsas, as nossas exportações estão- praticamente paradas. Paralelamente
a isso, temos a ameaça de uma greve dos petroleiros. Outra notida desagradável tivemos através
da impr~nsa, ao sabl!nnos que o Brasi], no_ momento, possui apenas de cinco a dez dias de reserva de derivados de petróleo, quando essa média
sempre foi de 90 dias. Um Pafs como_ o Brasil,
a oitava economia mundial, o maJor País da América Latina, não poderia deixar de ter um estoque
estratégico inferior a 90 dias. Essa informação
n6s a obtivemos do próprio Presidente da PETROBRÁS, de que temos um estoque de apenas 5
a.J Odias de derivados de petróleo. E todos sabemos que a econOmia do nosso País funciona qua·
se _completamente em função dos derivados do
petróleo. Já tinhamos a noticia de racionamento
de energia, especialmente no Nordeste e que esse
racionamento vai gerar alguns milhares _de de·
sempregados.

O Sr. Alfonso Camargo Ex' um aparte?

Março de 198~
Permite-me V.

O SR. RAIMUNDO URA- Com ~uito prã·
zer, nobre Senador Affonso CãmarQ-o.
. O Sr- Alfonso Cemargo - É pora dizer que
as suas preocupações são as nossas. São as preocupações de todos Os parlamentares que tem ido

a suas bases e temiam, __, digo temiam porque
acho que a decisão de ontem realmente foi muito
importante - que BrasOia se tomasse defintivamente uma "Dha da Fantasia", que aqui tivéssemos cuidando do Brasil do futuro, esquecendo-se
do Brasil do presente. Quero dizer a V. Ex' que
a decisão de ontem foi importante. Vamos ver,
na prátiCa, que o funcionamento, sem prejuízo
dos trabalhos da Constifuinte e o funcionamento
do Senado e camara, vai ser altamente benéfico
para o Pafs, porque vai ser aqui, no Senado e
na Câmara, que vamos poder discutir os problemas do dia-a-dia. Quero inclusive, aproveJtar nes-te aparte para comunicar a V. Ex' e ao Plenário
que entreguei à Mesa, hoje, um requerimento de
CQnvocaÇão do Ministro_ Düson Ftmaro, para vir
ao Senado explicar a questão da negociação da
dívida externa, o problema da alta dos juros, inclusive os motivos do insucesso do Plano Cruzado.
Parece-me que o grande problema do Brasil, a
Qrande crise do Brasil é a crise da desinformélção.
E o sistema produtivo não consegue, V. Ex' sabe
bem disto, funcionar sem estar bem informado
de qual é a proposta da economia para que todos
possam, afinal, rumar na mesma direção. Dou
o aparte para dfzer que concordo com V. Ex',
e achO que, ao mesmo tempo que vamoS escrever
a Nova Constituição, que vamoS escrever a receita
dõ- novO--srasil, temos (rue cuidar do doente, do
Brasil presente que não suporta mais a crise eco.
nômlca.

Precisa-mOs, Portanto, nobres Senadores, ficar
atentos à situação económica naclonal, porque,
se.- efetivameti.te, eSses fatos que vêm ocorrendo
estão a parecer historicamente com os ocorridos
em 1981, causadores de uma recessão que durou
quase cinco anos e da qual esta geração jamais
seesquecerá pelos danos que causou. A situação - O sR. RAIMCINDO URA- Muito obrigado,
é bem parecida com a daquela época: o próprio
pelo aparte, nobre Senador Affonso Camargo,
Governo, os Ministros da área económica a dizepois ele tem uma significação especial porque
que são problemas localizados. É exatamente
V. Ex' representa um dos Estados mais ricos do
pOIproblemas localizados que poderemos
País, onde existe, possivelmente, a maior produter ã situaçãO dos problemas económicos, agrava~
ção de grãos de cereais do País, e o País não
dos, com a queda -da nosSa produção e do consepode produzir se aqueles que investem na produqüente aumentó do desemprego.
ção_ não sentirem- a tranqQilidade e, sobretudo,
Não podemos _fic.ar no mundo Sideral d.ci isolã- -o direcionarnento do prog"rãma econômlco de
rnento, da criação e da formulação da nova Cons- " que o Pafu-precisa:-e, sem Investimentos, indiscutivelmente,- nós entrareinos num processo de retituição de um Brasil futuro, se não atentarmos
cessão econõmica.
.
para os problemas do Brasil de hoje. Porque o
Eu sernpre tenho dito, em algumas conferênclima de uma recessão econômica cpm a insatis·
cias_ ecoriõmicas que tenho feito na Universidade,
fação e a desordem social jamais será benéfico
para a elaboração da nossa nova Carta Magna.
que um dos grandes erros do Plano Cruzado e isto_eu disse na _época em que ele foi elaborado
Deixo, portanto, aqui, Srs. SenadOres, a minha
--=-- foi exatamente, porque com ele deu choque
preocup<içâo e o meu alerta para o Brasil de hoje.
Quando estive no meu Estado, na semam~. do
num País em que, há 8 m~~~s. já estava com
a economia aquecida e, portanto, não tfnhamos
carnaval, praticamente ninguém me cobrou c:oçapacidade ociosa ou excesso _de estoques de
mo seria ou como iria ser a nossa Constituição.
mercadorias para atender o congelamento e, em
Mas fui veemente cobrado por todos os setores
conseqüênda, um amento na demanda de todos
dos problemas de hoje, dos problemas de agora:
os produtos. Não façamos criticas ao que já acone os juros vão continuar nesse patamar, impossiteceu, porque disso todos nós temos conhecibilitando a geração de riqueza, de emprego, de
mento. Preocupemo-nos com o que está acontenova produção e de investimentos? E, eles per·
guntavam~ e o racionamento de energia, e_ o procendo e com o que vai ac:_ontecer.
jeto econômico, que não sai? Enfim, exíste um
O Sr. José Fogaça- Permite V.~ um aparclima de expectativa que está afligindo a todos
te?
os brasüeiros afora aqueles outros que especificamente afligem a outras classes, como foi agora
O SR. RAIMUNDO URA- Pois não! Ouço,
o caso do Imposto de Renda que subiu de uma
com muito prazer, o aparte de V. Ex!', nobre Senaforma exagerada e que está afligindo também
dor José Fogaça.
todos os segmentos da classe_ média.
Vamos, portanto, Srs. Senadores, atentar, obO Sr. José Fogaça- Nobre Senador, o proservar, acompanhar e procurar se possível ajudar
nunciamento de V. Ex'! traz a esta Casa aquilo
nas soluções dos nosso problemas de hoje, do
que deve ser, a ·partir de hoje- a partir do moBrasil de agora.
mento em que iniciamos as atividades do Sen_ado

rem
serem
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- o objeto central de nossas preocupações. Acho
que temos duas responsabilidades cruciais, neste
ano de 1987. Primeiramente, a tarefa histórica

de escrever a Constituição democrática do Brasil.
Mas também seríamos irresponsáveis se fechás-

semos os olhos para esta crise, para esta situação
difícil, para o impasse que o País está vivendo
no campo económico e social. O Presidente da

República teria três caminhos para procurtar wna
saída. O primeiro deles é o caminho que já está
completamente esgotado, que é õ caminho da
decisão tecnocrática, do decreto-lei e dos pacotes
econômicos que são despejados sobre a Nação.
ESta via, hoje, está completamente esgotada; é
urn processo inviabilizado, porque se o Govemo

resolvesse adotar esse caminho geraria frustra·
ções e uma profunda insatisfação nacional. O outro caminho tentado pelo Governo foi o de buscar
apoio na sociedade para as medidas e<:onômicas
que se fazem necessárias, através de um pacto
social, reunindo empregados e empregadores.
Por motivos que não cabem neste breve aparte,
agora, avaliar ou analisar, esta tentativa também
frustrou-se e inviabilizou-se, pelo menos, para o
momento pelos erros que, no bojo dela, foram
cometidos, mas que não convém aqui analisar.
Resta agora apenas um caminho para o Presidente da República. Decreto-lei, pacote nãd pode
mais usar, pacto social, apoio dos sindicatos e
dos empresários, aparentemente é wna via esgotada. Resta apenas um caminho ao Presidente
da República, para que tome a iniciativa de medi·
das económicas, talvez sacrificais, duras, mas eficientes e necessárias, ele só pode ter a resposta,
neste momento, dos partidos politicas e do Congresso Nacional. V. Ex" está exercendo, neste momento, a plenitude da função e da responsabilidade desta Casa ao trazer à baila temas de tal
importância para esta conjuntura, ao revelar o
drama, a dificuldade, a crise pela qual está passan·
do hoje a economia nacional. Por isso, quero parabenizar-me com V. EX' e, ao mesmo tempo, mostrar o quanto é importante, o quanto e decisivo
nós assumirmos agora esta responsabilidade,
porque nós somos a única via, nós somos o ónico
caminho, nós somos o árllco processo pelo qual
há uma saída hoje neste País para resolver esta
crise e o impasse e<:onômico em -que vivemos.
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no mercado financeiro se destinavam ao mercado
paralelo, com uma média de 4%. Portanto, 95%
a 96% de todas as aplicações financeiras diárias
eram destinadas às outras áreas, ou seja, as aplicaçCies financeiras propriamente ditas do sistema
nadonal e ei Bolsa de Valores. Portanto, o Presi·
dente_. naquele momento, não estava com a informação correta da sua área económica.
O~_juros aumentçsram e temos ai o resultado
da inflação. Todos sabemos - todos os economistas sabem - que quando a inflação sobe os
juros também precisam subir para que não aumente, de uma forma demasiada. a busca do
crédito e o aumento do. consumo. Mas, também,
é veraadeiro, é 'miterilá.tico; que 'a 'inverso assim
funçioria: quando se antecipa o aumento das taxas de juros eles passam a ser os maiores gera~
dores dessa própria inflação. O que aconteceu
no Brasil, nos últimos 60 dias foi, exatamente,
isso: a grande alavanca do aumento exagerado
e até criminoso da inflação foi em grande parte
gerado pelo aumento antecipado das taxas de
jUros. Concomitantemente, ocorreu o realinhamento de preços e nós temas· áí uma inflação
de quase 20 Pof Cetlt6 aá ·mês._ Portanto, mais
uma vez, e encerrando este breve pronunciamento, alerto para que todos nós, de uma forma firme,
de uma forma objetiva, de _uma forma consciente,
de uma forrnil prática_ e direta, passemos a tomar
conl:tedmento e, se possível, influenciar na gestão
dos negócios económicos do Brasil para que, no
futuro, não sejamos acusados de omissão, de ter~
mos debrn.do o Pafs à deriva.
O-Sr. Hugo Napoleão- Permite V. EX" um
aparte?
-··-·

O SR. RAIMONDO LIRA- Com muito pra-

zer. Senador Hug~ NaJX?leão.

·O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Sena_dor RaimundO" Lira, em- verdade, para que pudéssemos
ter uma participação mais ativa, mais efetiva, mais
defmitiva, digamos assim, nas decisões de Governo, uma das medidas, até corno preliminar, seria
~que]~, como-·pre·conizamos nos debates desta
casa, do funcionamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o que iria evitar a
fúria legiferante, digamos assim, do Poder Execu·
tivo em baiXar decretos-leis. Aliás, pessoalmente,
digo a V. Er que não me conformo-de não estar-O SR. RAJM(JI'!J)O URA- Muito obrigado.
mos funcionando na plenitude. Estamos dando
nobre Senador José Fogaça. V, Ex" sabe do apreço que eu tenho pela sua cuJtura, pela sua inteli- _ um péssimo exemplo ao Brasil, quando nos autogência e pelo seu idealismo. Agradeço as suas
cerceamos na_s nossaS -prerrogativas de movimentação normal, de trâmite parlamentar, para,
colocações e fico profundamente feliz de saber
efetivamente, entendermos qUe prevalentemente
que esta minha preocupação corn o Bra~il de
hoje é a preocupação de todos os nobres Senadoou preponderantemente só a Assembléia Naciores. Mas eu falo, sobretudo, da integração maior
nal Constituinte fUncionaria. No momento em que
demonstramos à Nação que nós não podemos
dos nossos companheiros com a situação econólegislar, poderíamos, também, fazer a seguinte
mica
Na primeira audiência que tive_com o Exç_ele_o~
indªgação: para que existem as leis, Se nós, parlatissimo Senhor Presidente eu falava para Sua Exmentares, não podemos ver nossos projetos de
lei tramitando nesta Casa? A nossa capacidade
celência, naquele momento, que os juros comede demonstrar à opinião póblica que o Congresso
çavam a disparar e que seriam, sem dúvida alguNacional funciona na sua plenitude está intima~
ma, uma das grandes alavancas que iriam gerar
as altas taxas de inflação. Tínhamos, naquele momente ligada_~o exercício_ dessa prerrogativa, que
é inerente- que deveria ser exclusiva do Conmento, juros de 60% a 70% _ao ano e já estavam
no patamar de 120%. Sua Excelênéia, o Senhor gresso Nacional Brasileiro, como de resto a qual~
quer parlamento de qualquer parte do mundo.
Pr~idente, dizia que os juros Iam ser elevados
a uni determinado patamar, porque tinha receNão quis, propri<:~mente, entrar no mérito do bri~
lhante discurso que V. Ext está a preferir. Apenas
bido informações da área económica de que se
acho que relativamente aos juros, a respeito dos
os juros não sub~ssem, os investidores jriram para
o dólar, no mercado paralelo. Fiquei preocupado
quais V. Bel' falava', normalmente são eles canse·
quênda nas e<:onomias, e no Brasil, realmente,
com aquelas colocações e procurei informações
a respeito de qual o percentual, aproximadamen~
estão sendo causa. V. E:ict tem razão, quer dizer,
estamos num verdadeiro caos, estamos mergu~
te, que era destinado a esse mercado paralelo.
lh~dos em uma confusão económica, talvez sem
TEVe informações de áreas econômlcas de que
não mais de 6% a 8% do dinheiro movimentado
precedentes em nosso Pais. Continuarei a ter o
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prazer de ouvir as conclusões de V. Ex" Muito

o?rigado~

O SR. RAII\\(JI'!J)O URA -Muito obrigado.
nobre Senador Hugo Napoleão. As suas coloca·
ções foram de extrema clartvidência e vieram, sem
dúvida nenhuma, fortalecer a nossa posição e
as nossas preocupações quanto à nossa participação efetiva, não na gerênc~a. eu diria, mas no
acompanhamento dos problemas do Brasil, porque, efetivamente, eles atingem a todos os brasileiros indistintamente. Fui surpreendido por eleitores, por representantes de classes que não el)·
tendiam a posição dã Assembléia Nacional Constituinte, que estava discutindo problemas de soberania nacional.
Ora companheiroS, nobres SeÕadores, como
pode uma Assembléia Nacional Constituinte elaborar uma Constituição livre, democrática e projetada para o futuro, num país mergulhado dentro
de uma recessão ec.onômíca? Que soberania poderem~ ter para f~r esta Consti~ção?
-

A maior garantia da nossa soberania é a estabi~dade

económica e social do Pafs, para que possamos ter a tranqúmdade necessária e suficiente
para desenvolver os nosso trabalhos, também,
num clima de estabilidade de democracia e de
liberdade. Portanto, é este o alerta que faço. Devemos ter a grande preocupação em não deixar
que o País entre num processo te--ressivo durante
os trabalhos da elaboração da nossa Constituição.

O Sr. José lgnáclo Fen-eira EX' um aparte?

Permite V.

O Sr. Raimundo Ura- Com muito prazer,
nobre Senador José Ignádo.

O Sr. José Jgnádo Ferreira- Senador Raimundo Lira, quero endossar as palavras de V.
Ex' e felicitá-lo, pois me pare<:e que este é o pri-meiro pronunciamento feito no Senado. V. EX'
não fez a tradicional introdução, a tradicional
apresentação formal. V. ~entrou logo no assun·
to. Esta homenagem- que lhe presto é precisamente por isto, não só pelo tema_que V. EX' enfoca, mas pelo fato de estar na oportWlidade de
s_ua própria introdu~ão, na sua apresentação ao
Senado, elide, seguramente, haverá de ilustrar
em muito os trabalhos nesta Casa. E V. Ex' vai
direto ao assunto, como está fazendo. To dos te·
mos confiança no nossO País. Estari1os vivendo
os problemas dessa realidade económica brasileira e a base aflita, desesperançada, quase no
desespero nos acutila, nos instiga a que procu~
remos soluções para esse problema. Realmente,
o País está a procurar sobretudo _a área privada,
a economia de mercado, de sinaliiações por parte
do Governo; o País, de um modo geral, a ecooomia toda do País está à espera de que o Governo
defina claramente "qual é o seu projeto. Estamos
vivendo num pais com essa realidade econômica,
mas também com essa rea~dade_sodal e política,
e a Constituirite elabora oS seus trabalhos vivendo
.toda essa complexidade. Não podemos nos des~
curar do fato de que é neste ambiente que estamos estruturando um novo País e, sobretudo, numa sociedade que teve uma evolução cultural
que não tem paralelo na história recente do planeta. Não há ponto algum do planeta em que houvesse em 40 anos _ou 20 anos,· uma evolução
de natureza cultural tão grande quanto

esto

que

estamos Vivendo no Brasil. A evolução da taxa
de lucidez da população brasileira é enonne: asp-ectos de toda a natureza, de caráter material
sa aferição por todos nós e da nossa competência
pata entender essa realidade de mudança pennanente qUe estamos vivendo. O grave, nisto tudo,
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é que estamos vivendo um ambiente, que não
tem paralelo no espaço do Planeta e nao tem,
provavelmente, mWtos paralelos no tempo mesmo, na História do Mundo, porque o que ocorre
no Brasil, até mesmo em termos demográficos,.
é urria evolução tão grande que, em I 946, n6s
devíamos ter 45 milhões de habitantes e, em 87,
nós estamos com as projeções do IBGE em cerca
de 140 milhões de habitantes, A_ Ásia~ em 1946,
tinha 1 bilhão e 200 milhões de habitantes; a

Ásia toda, em 1987, tem menos de 3 bilhões

de habitanteS. QUér-diier,-a-popUiação

da Ásia

toda não tripllcou e a população do Brasil triplicou

pelo período de 1946 a 1987. ~esta realidade
que nós temos que apreender, cada um dos Constituintes tem que aprender, para depois envasá-la
no texto constitucional. Sobretudo compreendermos, cada um de nós, COnSt.itUitltes, que ·a gtáride
tarefa nossa não_ é só de reconstitudoria1iza_r o
Brasil, não, n6s-temos-a-granae-lãrefa, eS!ifsim,
de redemocratizar o Brasil Esta a grande tarefa
que temos pela frente nos trabalhos da Constituinte: redemocra~ar o País politicamente, economicamente, socia1mente e conduzi-lo sob a inspiração de urna justiça social que todo o País
reclama, porque a _sociedade civil brasileira está
fortemente, enonnente lúcida, critica e quer ser
participativa. ESta realidade ternos -que apreendê-la toda, e depois buscar envasar _o ideal de
justiça no momento cultural
que o Brasil está
vivendo. Quero felicitar V. Ex', que nesta__ oportunidade nos alerta, a cada um de nós, Constituintes,
para as graves responsabilidades que temos e
a todas as lideranças, sobretudo ao nobre Uder
Fernando Henrique CardOso, e também ao nosso
grande Presidente, esse monstro sagrado do
PMDB e do País., que é o Presidente UJysses <:iuimarães. Felicito a V~ Ex'-, em particular, pelo alerta
que nos oferece nest~ pronunciamento tão feliz.

em

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
(Acionando as campainhas) - Solicito a V. Ex•,
nobre Senador, que conclua, pois o seu tempo
está esgotado.
O SR. RAIMCINDO LIRA -Muito obdgado,
Senador JoSé Jgnácio Ferreira, pelas colocações.
Apenas _queria encerrar as minhas palavras dizendo o seguinte: em cima do _que falou o nobre
Senador José lgnádo Ferreira, nós vamos elaborar uma Constituição e ela só se_rá projetada para
o futuro se não for num ambiente: de exceç:ão.
No aspecto econômico, nós temos ciclos de pros·
peridade e ciclos de exceç[o e as recessões económicas são exatamente os periodos de exceç:ão
nas sociedades e nas nações. Então, nã_o podemos elaborar tuna nova Constituição num pertodo de exceçao econõmica.
_
Poderia abordar outros aspectos e analisá-los
posteriormente.
_
Agradeço a todos os companheiros, aos nobres
Senadores pela atenção que me dispensaram, aos
apartes e lembro, mais uma vez, de que devemos
ficar atentos para a realidade brasileira de hoje,
porque esta é a realidade_ que nos está sendo
cobrada por toda a sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
nobr~-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) , Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan "Tito.
O SR. RONAN mo (PMDB- MG. Pronuncia ó seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente e Srs.-Senadores:
Como todos os Senadores que me antecederam na tribuna, sinto-me feliz, satisfeito, com a

_aprovação dQRegimento Interno nesta madrugada.
Mas faço uso da palavra, Sr. Presidente, para
registrar nos Anais da Casa um documento para
o qual, por estes dois dias, passei colhenào as
assinaturas dos- colegas Senadores, principalmente do PMDB, que também recebeu a assinatura, o que multo o valori~, do Líder do PFL
Esse documento é_ clirigido ao Senhor Pr_esidente da República e passo a lê-lo sem mais de
longas.
À Sua_ EXcelência o Senhof
DOutOr JÕS'é -Samey
M.D. Presidente da República Federativa do
Brasil
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Conforine__ reconhecido -Publicamente_ pÓ r
Vossa EXCelência, na solenidade de _lançamento da Caderneta de Poupança Rural do
Banco do Brasil, aquela secular instituição
_ de crédito repr~i;ienta para o País "um instru·
mento civilizador e, ao mesmó tempo, um
dos grandes instrumentos do desenvolvimento nadona!".
--- Ainda segundo Vossa Excelência, em palavras sinceras que traduzem o reconhecimento de_ toda_ a sociedade brasileira, dos mais
diversos segmentos, "é o Banco ·do Brasil...
também um banco de recursos humanos,
pela excelência do pessoal que, ao longo dos
_ anos, construiu a_quela Casa e que, permanentemente a mantém com o nível q1.1e tem
-- o Banco do Br:?Jsil. Basta ver que o País tem
recrutado, nos quadros do Banco do Brasil,
nos diversos setores,_ muitos homens públicos que têm ajudadO a 'Nação a se desenvolver e, a cada dia mais, encontrar o seu
camúlho".
Não o!:>stante, Senhor Presidente, uma
enorme _d_efas'agei"n salarial tem lev:ado _e_sses
anónimos construtores do progresso a uma
Juta desesperada pela própria sobrevivên_cia.
EsSa situação aflitiva vivida pelos funcionários do Banco do Brasil, da qual a imprensa
vem-nos dando conta. com reiterada freqüên·
" - -da, tem influído nas bases de sustentação
- da Empresa, ensejando que o seu lastro _culll,u'~] e humano sofra perdas irreparáveis,
quer por impedir a normal reposição dos
quadros de pessoal, quer por estimular apo~
sentadortas precoces como forma de_ equilibrar economlas doméstlcas com novo em·

pref~~ntade nacional, Senho~_Presid~nte, ver
o Banco_ do Brasil reassumir o seu papel no
sistema fmanceiro interno, como aliás prece·
-- nizado por Vossa Excelência.
O fortalecimento do Banco do Brasil, contudo, deve necessariamente passar pela motivação desses homen_s e mulheres que tfmse sacrificado em beneficio do desenvolvi·
menta nacional. A imagem de s_ededade, civismo e desprendimento de que desfrutam
dev_e ser preseiVada a bem mesmo da Insti·
tuição, porque se confunde com o seu próprio nome.
Dessa forma, os parlamentares signatários
deste documento vêm solicitar a Vossa Excelência seja o _Banco do Brasil autorizado a
promover, de imediato, a indispensável correção da curva salarial de s_eus funcionários,
restabelecendo-a aos níveis d_e: 1983, como
medlda preliminar de uma série de ajustes
que se fazem necessários para restaurar a
tranqüilidade àquelas operosos sustentácu~.

...

los do desenvoMmento_social e económico
da Nação.
A sociedade brasileira espera_de nós ações
coerentes com sua vontade. Tem os convicção de que este gesto estamos justificando
parte-da confiança em-nós depositada.
Temos certeza, igualmente, de estarmos
_aUXiliando o Supremo Magistrado do Brasil
a- distribuir a necessária Justiça. Respeitosamente Séiladores: Carlos de Carli - Ronan
nto - Wllson Martins -Iram Saraiva

- José Fogaça- Aluízio Bezerra- Jo·
sé Blsol -

Nabor Júnior - Raimundo
Ura - Juthay Magalhães --José Rlcha
- F-rancisco RoUemberg - José Agrlpino.

- Sr. Presidente, Srs. Senadores; durante o período em que _colhi assinaturas dos meus Pares para
este docu:mento, recebi de todo_s um apoio entusiástico._ E digo até com entusiasmo, Sr. Presidente, ~e nenhum dos Srs. Senadores solicita~
dos deixou de assinar este documento.
O Banco do Brasil é, sem dúvida, e tem sido
através dos tempos, a espinha dorsal da economia
brasileira e quem entende bem disso somos nós
que vivemos no interior, principalmente nós os
agricaltores.
Ainda há pouco conversava com o ilustre Senador JoãO Lobo e S. EJcf dava um tes~munho
da maior importância. O seu testemunho -é o seguinte: "o Banco do Brasil, nos mais distantes
e empobrecidos lugares do sertão brasileiro, é
a melhor presença do Tesouro Naciona1 e é a
melhqr presença do Qovemo Federal".
Num encontro que tivemos recentemente com
a Dir_etoria do Banco do Brasil, observamos que
a curva que esse banco tem tido na participação
da economia nacional, principalmente na particiM
pação dos depósitos e também nos investimentos
e empréstimos, cada vez _que ela é atingida, a
economia claudica. Principalmente, nós do serM
tão, nós do interior, sentimos de maneira indelével
a sua presença porque o trabalhador rural, o pe·
queno industriário, o pequeno comerciante vaí
buscar, sem mais delongas, sem temer ser canta, do em propinas, o seu crédito. necessário para
desenvolver a sua economia. E uma das maneiras
-que sentimos neste momento- é uma denúncia
que faço - de que o Banco do Brasil está sendo
atingido é pelos seus funcionários, porque, pas·
mem, Srs. Senadores, um funcionário iniciante
·do Banco do Brasil recebe hoje Cz$' 3.200,00
de salário. Sabe o que está acontecendo, Srs.
Senadores? O Banco do Brasil faz um concurso
oneroso e depois-os empresários inteligentes, sa·
bidos, vão garimpar no meio daqueles que venceram o concurso, pois sabein que, se foram aprovados num concurso do Banco do Brasil, são
eficientes, são bons funcionários, são capazes. E
aí passam a pagar duas, três vezes mais aquilo
que o próprio Banco do Brasil está oferecendo.
OSr. Rachio Saldanha Derzl-V. Ex!' concederia um aparte?

O Sr. Rachld.Saldanlta Derzl- V. Ex" conce-cederei o aparte a V. Ex!'.
· Isto nunca ocorreu, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Sempre que o Banco do Brasil fez um con·
~urso, ele arrebanhou para si todos aqueles que
venciam; agora apenas 20, 30% dos aprovados
aceitam o emprego.
OUÇo com p~azer o aparte do nobre Senador
Rac!lid Saldanha Derz[.
O Sr. Rachid Saldanha Derzl - Eminent.Senador Ronan Tito, V. Ex' tem razão. Realment~.

,'lafço de 1987

Quinta-feira 12

DIÁRIO DOCONQRESSO NACIONAL(Seção II)

os funcionários do Banco do Brasil_ estão ganhando pouquíssimo pelo alto gabarito da sua co11JPe·

tênda. Indiscutivelmente, V. Ex' não pode comparar o rúvel dos fundonârios do Banco do Brasil

com o dos outros barrc::os. Rea1mente, o Banto
do Brasil tem uma classe, uma carreira e- Um.ã
postura para os seus funcionários que nàs impres-

siona. Eles merecem, realmente, ganhar aqw1o
que a sua ~ompetência lhes dá o direito. Assinei
o pedido com V. Ex', COI"fl multo prazer; porque
sempre tenho sido um defensor do BaDCO do
Brasil que presta grandes e inestimáveis serviços

a esta Nação. Basta ver que os grandes postos
no Banco Central, no__ Ministérlo--da-Fazerida, no
Ministério do Pianejamento, lá estão Os fun<:i0w
nários do Banco do Brasil.

O Sr. Ronan Tito- É verdade...
O SR. RACtnD SALDANHA DERZI- Os
qúe serviram por tantos e tantos anps o Banco

do Brasil continuam à serVir o Brasil nos mais
altos postos ~conQmlco-financ:eiroS deste País. É
preciso que o Banco do Brasil veja a situação
dos s~us fun.cionários e lhes dê um pagamento
justo à sua competência e a:_o·seu -tij!balho. E
o Banco do Brasil tem sido perseguido pelos Outros bancos. O pióprlo Ministério dà Fazenda, Ministério do Planejamento e o BancO Çéniffl!, têm
procurado impedir o desenvQ]vimento e o progresso real do Banco do Brasil, Uma vez redamei
isto do Ministro Delfim Netto, n~o :Sabiã por i[ue
eles queriam acabar com o-Banco do Brasil, tendo
em vista as medidas adotadas por eles contia
aquela casa de crédito. Realrmmte, é um<; grande
instituição, e seus funcionári9s são do mais alto
gabarito, do mais alto· espírito públiCo, da-· mais
alta inteligência. merecem ser bem pagos.

V. EX" achava que não podeóamos faZer uma boa
Constituição, vivendo num universo de _uma c: ris~
económica. Isso mostra como a economia deve
ser também profundamente deinocratizada, a fim
de que tenhamos a produção desse documento
básico para O futuro do Brasil. Então, o Banco
do Brasil_ hÕje-é wna peara ãngular na existência
notadamente d~ agricultore_s. A.sua carteira agrí~
coll) é da maior importância. Agora, como V. ~
reSs'aliOi.J:Se-é péi"Bah-có-do Brasil onde o agri·
cultor chega e não_ paga prOpina, se é no Banco
do Brasfl onde há um diá1ogo rriais franco, deduz·
se qUe nos outl:os 'bancos, nos grandes bancos
brasileiros ou nós peqUenos bãncQs brasileiros
- e_hoj_e _quase todos são gran_des, porque usufruem Q~ crise- d_eçlu~-se que nos outros a_ prâfica é -profundamente cüversa. Daí a necessidade
de uma fortificação do Banco do Brasil. Mas há,
também, uma necessidade maior e quero dizêla a V. Ex'. É que na Constituição devemos rever
todo o Sis~ma bancário brasileiro e examinar,
também, um pouco mãis <ie democraGi?l no fQr·
necimento da carta patente, para que não fique
esse império por sobre todos nós, exatamente
dos que tenham finanças, dos que tenham dinhei~1
ro numa: predomih"ância ~soluta sobre todos e·
quaisquer outros valores sociais. É o complemento que eQ fas:o.ao douto di_s~rso-de V. Ex".

eu

o SR. RONAN mo -'Agradeço a V, Ex•
-O Sr. Nelson Wedekin -Permite V. Ext uin
aparte?
O SR. RONAN TITO -

Com muito prazer.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Pediria ao nobre Senador Ronan Tito que concluísse. O seu terhpo está se esgotando e n6s
temas que passar à Ordem do Dia. Antes disso,
ainda, vou conced~r a palaVra ao nobre Senador
Nelson Carneiro. Estou, apenas. fazendo um apelo diarite do adiantado da hora, pois vários Srs.
Senadores têm compromissos.
O SR. RONAN TITO - Peço, apenas, ao
S_r,_ Presidente um pouquinho de tolerância para
ouvir dois SenadoreS que haviam anteriormente
pedido um aparte e, de pronto, cedo um aparte
ao Senador João Lôbo.

O Sr. João Lôbo - Agradeço- a· permiSsão,
SenadOr Ronan Tito, e serei evidentemente breve.
Senador Ronan Trt.o, foi úma:aJegrfa tomar conhecimento deste assunto que V. Ex" estâ trazendo
para esta Casa. Aderi imediatamente ao mesmo,
feliz, por sentir que um Senã.dor de ~nas Gerais,
também, participa dos conceitoS <:jue nós- temos
de um banco, como o Banco do Brãsil. Acho
Senador que quase tudO já foi di~. A liderança
dos funcionários do Banco do Brasil, dos gerentes
do Bancq_ do Brasil nas pequenas ddades da mi·
nha região, pelo menOS, iló- Nordeste. brasileiro•.
era uma coisa destacada. O líder das pequenas
comunidades pelO menos, reáf'"litno o que disse
antes; nó" meu Estado, nas pequenas regiões do
Nordeste brasileiro, era, o gerente do- Banco do
Brasil. Ele era quem Orientava o comércio, a agriCldtw:_a, a pecuária. Tudo girava -inais ou menos
ein-to-moao Banco do Brasil. A úriká proximidade
que tínhamos do Ooverriõ Federal era" através do
Banco do Brasil. O Banco do BrasiJ, para nós.
era o próprio Tesouro NaC:io_na!.

O Sr. Nelson WedekJn - Nobre Senador
Ronan Tito, a sua inic(ativa de colher assinaturas
entre aqueles que tê'm interesse na questão e se
O SR. RONAN mo- Apoiado!
OSR.RONANnTO-Agradeçoeincorporo
opõem ao processo de compressão salarial dos
o aparte do nobre Sen~dor Sa1dan~a Derzi.
funcionários do Banc:o_ do Brasil, é uma iniciativa
O Sr. João Lobo- Não podíamos conceber;
das malS qpórtunaS, âas mais felizes, das mais
não podemos ainda ac~itar, que tal instituição
O Sr. Cfd Sabóia de Cmvalho - Permite
urg~ntes e das mais nec;ess~as. Quando se comque tão bons serviços tem prestado a este País
V. Ex!' um aparte?
Primem os-salários dos funcionárlóS do Banco
ao" longo de mais de cem anOs de sua história,
·
do
Brasi1,
não
são
exatamente
os
funcionários
_seja mutUado na sua autoridade e na sua inteireza
O SR. RONAN mo - Ouço V. Ex<. com
do Banco do BraSil {}ue se pretende atingir. O
de coristrutor dà. riqueza deste País. Veja
Ex'
prazer. ·
que se pretende atingir, na verdade, é a própria
que é tão grande a liderança e o comando -que
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Gostaria
instituição Banco do Brasil, que _é_ um modelo
os gerentes têm que ele!? são os primeiros a nos
de fazer uma observação. Quero concofdªr com__ ---ele instituição estat:ál, que é_ um Banco que, de
orientar contra juros escorchantes, contra a falta
tudo que V. Ex' tem dito aqui sobre 9 Banco
urri lado, cobra juros menores do que os bancos
de recursos, contra eSsa indexaçãO que vai Ser
privadOs e, de outro lado, p~a dividendos maiodo Brasil. Assit:tei_ o documento que rne foi trazido
feita hos empréstimos de investimentos e pecuáres e que, ate ·aqui, tem s~mpre pago os melhores
pelo nobre companheiro. E ainda mais: comuria em todo o Nordeste. Jsso é uma coisa que
niquei à agência central do Bé:!_nco do Brasil, em
salários para o seu cjuadro de Pessoal. Acho que
eles já atentaram, jâ chainaram a âtenç:ãi) dos
Fortaleza, que o havia feito, porque acho que isso
eSiãrricis -diante de mais uma investida contra as
criadores, dos agri~ores, para a impossibllidade
era uma obrigação. Mas é inegável observar, nesta
eStatais, de modo geral e de modo particular o
de liquidez desses empréstimoS. Os empréstimos
BãnCo_-dõ Brasil, qUe ê um parâmetro, que é UJll
hora, que o Banco do Brasil vem sendo amesqui·
de investimentos, indexados novamente, são tonhado no nosso País, gradatívãmente, dé-taf fonna
modelo, que é urn exemplo de coino uma institui·
talmente,impossíveis de serein cumpridos. Os laque cada vez o J;Sanco do Brasil vale menos e
ção pode e deve (uncionar. Leffibrõu muito bem
vradores,
criadores; os-pequenos··einpreSátios
o seu funcionário vai exataniente de roldão; na
o Sen~4.ar Rad}id Saldanha Derzi aquilo que é
do Nordeste vão sef destruídos, esinãgados, e
típico no quadro de pessoal do Banc:o do Brasil,
mesma proporção diminutiva, na mesma propornão ·conseguirão pa9ar os seus -erTij:>réstimos inque tem uma cultu_ra própria, que tem até uma
ção em que se reduz a importância do banco,
dexados como estão, pela atual norma da cúpula
é reduzida, também, a participação, o statiis de
esp"écie de visão do mundo multo pessoal e parti·
económica desle País. Se eXiste um ói'gão, talvez
qua1quer funcionário dessa ins_1:ltu1ção de crédito.
cular, e que _diz. re~peit9 aos interesses maiores
malfazejo à economia deste_País é -6 Banco CenHá, no Brasil, uma predominância do Banco ·cen- ·. e-iuJ)erlores da maioria dos brasileiros e não aos
trai e não" o BanCo- do Brasil. Querer dar uma
trai, ainda ninguém explicou o porquê. Mas, gra·
inferessesde ffiinorias e de privilegiados. De mopreponderância do Banco centi:a1 sobre o Banco
do que não apenas assinei, com muito entusias·
dativai'nente, aquela ditadura que não queremos
do Brasil parece ser uma cois_a descabida. Sempre
mo e com fnulta segurançs, eSSe documento for~
mais permitir no Brasil, se esboça no-setQr ban~
o Banco do Brasil exerceu o papel do BanCo Cen.::
cárie através desse ente todo-poderoso que o
mulado por V. Ex", como estou de inteiro acordo
trai e· o fez, muitO bem, não vejo riece_ssidade de_
que esse esforço pelo fortaledrnento do Banco
Banco C~a1. Entendo que o SEIDM9. da _Repú·
tudo isso. Está o Presidente solicitando que encurblica não pode calar diante desta-srtuaç_ão. Somos
dQ ~r_a_sil e __ contra esse deliberado processo de
te o rn«:::u aparte, v~u fazê-fo, Solida~ndo~me
pessoas democráticas e a D_emocracia atinge as
esvaziamento da instituição Banco do Brasil deve
com-o pronuncfamento de V. Ex', e aplaUdindo
mais diversas nuanças, as mais diversa_s expies: · ser l,ll'na tarefa de todos os brasileiros que, como' a iniciativa que V. Ex' teve.
sões. Não podemos ser democratas apenas nanós, têm preocupações com os destinos do nosso·
País. Muito obrigado.
queles assuntos que diretamente ou mais daraO SR. RONAN mo - A~radeço a V. EXmente digam respeito ao poVo. Mas o sistema
e ouç.o o nobre Senador Raímundo Lira, lembran~
O SR. RONAN mo - Agradeço a V. Ex<
do que e.starn_os aindà usando do tempo por
económico, o sistema_financeiro, o sistema ecoe antes de cóifceder o aparte aos Senadores João
aquiescência e gentileza do Sr. Presidente da Me~
nômico-financeiro_ também, tudo se liga com a
Lôbo...
sa.
democracia. Há pouco o orador que antecedeu

v.-

os
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O Sr. RaJmundo Lira - Muho obrigado, Senador Ronan Ttto. COncordo plenamente corn o
documento de V. Ex!', e tantO é que eu O assinei.
Eu queria apenas lembrar rapidamente a origem
histórica do enfraquecimento do Banco do Brasil.
No Banco do Brasil existia uma Superinten~ência

chamada SUMOC .....:superintendência Nacional
da Moeda e do Crédito- que fiscalizava e acompanhava as atividades de toda a rede privada nadanai. Nesse perlodo nunca houve esdlmdalo financeiro no Brasil. Corri ãCriação do Banco Centrnl, paradoxalmente formada na sua origem por
fundonárfos capacitados do próprio Banco do

Brasil, o Banco Central com~ou a crescer, a agi·
gantar-se, e hoje representa mais os interesses
da rede privada nacional do que a pr6pria função
de fiscalizar e controlar essa rede privada. Tanto
é que a partir do crescimento, do gigantismo do
Banco Central, verificou se no País os maiores
escândalos financeiros que acarretaram prejuízos
aproximadamente somados de 3 bilhões de d6la
res _ao longo dos últimos 1O anos. Foi o Banco
Central. sem dúvlda n~nhurn_a, que orquestrou
toda essa política de enfraquecimento do Banco
do Brasil para que ele pudesse_ predominar na
gestão da política, na gestão do sistema financeiro
nacional. E é por isso que predsamos reivindicar
aqui, na Assembléia Constituinte que o Presidente
do Banco Central, a exemplo de países mais avançados como nos Estados Unidos, seja aprovado
pelO; Senado Federai, porque ele tem que ser um
homem adma de qualquer suspeita, um hemem
que não tenha nenhuma representação a nao ser
a dos próprios interesses nacionais. Muito obrigado.
8

8

O SR. ROl'IAI'I TITO - Agradeço a V. El<'
Sr. Presidente, pois todos os apartes enriqueceram em multo o meu modesto pronunciamento.
Eu queria, no entanto;- frisar alguma coisa que
disse o Senador Nelson Wedekin. O Banco do
Brasil é o baric_o que melhor renumera a ação,
que paga melhor dividendo. O Banco do BrasU
é o banco que, aínda assim, remunera meJhor
o seu funcionário. E o Banco é b que cobra as
menores taxas, e ainda tem outra vantagem, contra aqueles privativistas entre aspas, que na realidade sao aqueles que querem desnacionalisar a
nossa economia: O Banco ê um freio, porque
mostra a competência de uma economia mista
e mostra também que suas subsidiárias funcionam extraordinariamente corno é o caso da Aços
EsPeciais - ACESITA - no Estado de Minas
Gerais, que é .uma indústria _hoje cQntrolada pelo
Banco do Brasil.
Sr. Presidente, esta sessão serviu-nos muito,
serviu-nos principalmente, para verificar que não
era possível que continuasse a funcionar apenas
e tão-somente a Assembléia Nacional Constituinte; a Constituinte é importantíssima, é sem dúvida
nenhuma o alicerce da N_ação_que nós queremos
construir, a Nação do terceiro milênlo. ~. Sr.
Presidente, o dia-a-dia também o é, se nós provássemos ao povo Brasileiro que _o Congresso Nacional, que a Câmara âõS Deputados pudessem ficar
seis_ mes.es nQ_ ano .em _r:ecesso, se isso fossem
p_ossível, que provássemos também que a Nação
nem precisasse mais do Cç;>ngresso Nacional. _Nós
precisamos, e esta sessão tem demonstrado lSSO.
Quantos assuntos de real importância foram apresentados aqui.
_ -·
. .
.
Queria também ressaltar e parabenizar a ini<:iati.va do Senador affonso Camargo de trazer aqui
o Sr. Ministro- da Fazenda Di1son Funaro._ E_ antecipo ao Sr. Ministro duas perguntas, que quero
que fiquem registradas nos Anais da Casa: Sr.
.Ministro, quanto se transferiu e quanto ainda se

vai transferir do setor produtivo brasUeiro para
a espeCulação nessa ciranda económica que estamos vivendo? Segunda: Sr. Ministro, quanto t~
po e quanto o País Vai despender de esf?rço para
recapitalizar o setor produtivo, já antes tão descapitalizado?
Muito obrigado. (muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Nélson Car~
nelro,_último .orador do Expediente.

O SR. Nelson Carneiro (PMDB - RJ. PronunCia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A impossibilidade de me trc:tnsportar anteotem
da Bahia para cá, por fa!ta de passagem aérea,
impediU que estivesse presente às duas primeiras
sessões do Senado Federal.
Mas, em duas palavras, quero deixar consignado o meu voto e a minha estranheza pela deliberação aqui tomada pela maioria da Casa. Partidáil.o de que todos os esforços deVem ser dados
à prioridade do Congresso Nacional, vejo, Sr. Presidehte, que se chegou além daqui1o que seria
o razoável, porque,_ pelo que foi resoMdo ont~m,
apenas OS -projet_õS deihiciatiVa do Poder Executivo, serão objetos de exame pelo Senado Federal.
Ora, quem conhece, e todos nós conhecemos
a história dos parlamentos do Mundo, e principalmeirte do Brasil, sabemos que a intervençao do
Poder Executivo na iniciativa de projetas legislativos reSulta de uma afirmação c_outrária à prórpia
instituição parlamentar. Antigamente, só os parlamentares tinham a iniciatiVa de oferecer projetas,
e ainda hoje, nos Estados Unidos, o Presidente
da República, quando quer enviar ao Congresso
um projeto, o faz por intermédio do presidente
de _determinada comis~o ou do Uç;ler de Sl!,a
bancada. Nós seguimos -caminhos diferentes, durante um ano, porque a constituinte não termiriã.i-á, na meJhOI=-hip6tese, seus trabalhos antes
do dia 15 de novembro; durante o ano o Senado
será convocado, para aprovar ps projetqs d~-- ini~
ciativa do Poder EXecutiVo, impedindo assim qualquer_ iniciativa legislativa do Poder Legislativo.
Acredito que a solução seria um controle rigoroso,
através de uma comissão de seleção, para que
alguns projetas do LegiSlativo, que fossem mais
importantes e urgentes, pudessem ter curso--e
não todos aqueles como antigamente.
De qualquer forma, Sr. Presidente, nesta primeira oportunidade, quero deixar consignado
que, se estivesse ontem presente a esta reuniãç
que não pude estar, teria acompanhado aqueles
que se insurgiram contra esta violência praticada
com- á áevida ve_nra contra o Poder legiferantedaqueles que forá.m eleitos -para- fazer a lei, e nããapenas para aprovar as iniciativas do Poder Executivo.
Era o que tinha a dizer. (Muito be_m! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao Õobre Uâer Senador Carlos
Oliarelli.
O SR. CARLOS CHIARELU (PFL-RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois da e_pop_éia de ontem, eu gostaria de .
fazer com que ficasse assentado nos Anais da
Casa a nossa: manifestação de apreço e de valorização do trabalho daquele que teve a incumbência de ser, por duas vezes, Relator de matéria
-sobre a Constituinte:. Quer qu~~o se incurnf?iu
da tarefa de coordenar as propostas para que
tivéssemos as normas provis6rias que serviram
de pré-Regimento, quer quando tive a incumbên-

cia -de examinar as 1.700 emendas apostas à uma
proposta original de Regimento, e quando teve
de elaborar dois Substitutivos.
O espírito democrático do Relator. a sua forma
de conci1iar, na medida do possível, as divergências, a sua capaddade de trabalho, a sua argúcia
e inteligência, tudo isso somado, foi absolutamente fundamental para que pudéssemos chegar a
um Regimento que, se não é perfeito, porque
não podíamo_s per~guir a perfeição e muito menos obtê-la, é extremamente participativo, aberto,
democrático e creio eu que, sendo inovador, e
às vezes até ousadamente inovador, poderá e deverá nos ·ensejar condições de elaborar a nova
Coristituição do País. Por _isto, fica aqui, Sr. Presidente, o registro expresso para _os Anais da Casa,
da nossa homenagem à todas as lideranças partidárias que contribuíram para que chegássemos
ao entendimento. E por que não dizer que as
lideranças do Senado, como Constituintes, mostraram sempre ponde_ração, equilíbrio, bom senso
e dlspqsiçaõ ila tarefa de transigir sem ir além
da postura da dignidade partidária? Mas tudo isto
teve o seu epicentro na atuação do Relator, o
ilustre Uder e Senador Femado Henrique Cardoso, a quem dedico esta palavra de homenagem
e apreço do Partido da Frente Liberal.
E digo mais, Sr. Presidente, ó noSso Partido
sente-se satisfeito, como creio que todos os partidos, quando chegamos ao momento de apogeu
do processo prévio à elaboração da Constituição,
em fazendo o RegimentO, porque vários pontos
nevrálgicas e das questões básicas que defendíamos, tiveram a acolhida possl'vel e adequada no
texto daquela nonna que nos rege na Assembléia
Nacional Constituinte.
E quando dissemos que o projeto -~f~- decisão
haveria de ser um instrumento de defesa da Casa,
_ ao vê-lo assim transcrito no Regimento, depois
de um amplo acordo_ que ontem mereceu, pmticctmente, a adoção de 80% dos Constituintes,
vemos que isso foi rigorosamente uma vít9ria ~~
bom senso. E quando defendemos, JUntO -com
tantos outros companheiros, o funcionamento
d_a"s Casas do Congresso, respeitada a prioridade
da Constituinte, e vemos que estamo.s a laborar
desde segunda-feira, sob a sua dinâmica direção,
também ch_egamos à conclusão de que efetivamente, defendíamos uma tese adequada.
É por isto que, à luz desse critédo que concluo
Sr, Presidente, dá idéia do funcionamento da Casa, acho que ela já se mostra habi1itada a prestar
mais um serviço_ com relação à atualidade brasileira tão debatida aqui nesta sessão, a- demais
das suas competências e atribuiÇões usuais que
ela tão bem haverá de exercitar, que é a de possibi1itar - creio eu que já no decurs_o_ da próxima
semana- a constituição de uma Comissão especial, que foi pedida pelo ilustre vice-Presidente
desta Casa, Senador José lgnácio Ferreira, que
foi pedida por nós e que foi apoiada por todas
as lideranças de todos os partidos, para que pos-·
sarnas estudar, avaliar desde a formação da dí~da
externa, o acompanhamento da ação g_ovemamental com vistas às negociações e à moratória
e, sobretudo, o trabalho de mobi1ização da classe
política brasileira junto aOs países .credores para
encontrar Soluções combatíveis com a nossa capacidade de continuar crescendo e pagando a
nossa dívida no limite di'!' não sacrificar a nossa
possibilidade de crescimento.
Acredito _que -o Senado vai desiócumbi_r-se de
mãiS
tarefa, de ser o canal de coniunlcação
en~e as aspirações da: sociedade brasileira e a .
ação governamental.

uma

Março de 1987
Este é um testemunho a·maís da imPortância
que tinha a perspectiva defendida e consolidada
de funcionamento desta Casã.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado. (Muito bemf)

O Sr. Mauricio CoiTêa- Sr. Presidente, peço

a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, como Líder, a: o nobre Senador
Henrique Cardoso.

O Sr. Maurído Con'êa- S!. Presidente, gostaria que V. Ex' me concedess~ a palavra, se o
nobre Senador Henrique Cardoso concordar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauricio
Corrêa, como Uder do PDT.
O SR. MAURíCIO CORRJl:A (PDT - DF.
Para uma breve comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadõres:
Uso da palavra, neste instante, para trazer à
colação aquele velho ditado latino: Roma locuta
causa finita. O Regimento está aprovadõ e_ creio
que seria dever de minha parte, como Lider de
uma modesta Bancada pelo PDT, reconhecer o
extraordinário trabalho, a elegância de porte, a
altivez, o descortino do Senador Fernando Henrique Cardoso na sua conduta exerilplar de Relator
das normas preUminares e do Regimento definitivo.
Resta-nos agora a grande rrtissão de, dentro
do Regulamento aprovado, exercermos aqui o
nosso papel de representantes do povo brasileiro.
sobretudo nós de Brasflia, pela primeira vez defendendo esta cidade, lutando para termos uma
Constituição exemplar, que seja o orgulho desta
comunidade política e uma esperança para esta
Nação desesperançada, para os nossos filhos e
para os nossos netos. Meus slnceros parabéns
ao traba1ho desempenhado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso.
.
Era isto que me cumpria dizer. (Muito Bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, como Líder do PMDB.
O SR. FERNANDO HE.I'IRIQUE CARDOSO (PMDB - SP. Como Uder, pronunciã o-seguinte discurso. Sem revisão do oradoJ:.} --=--Sr.
Presidente,_$rs. Senadores:
Quero agradecer as referências que me foram
feitas esta manhã aqui no Sena-do, muito especialmente peJas Uderanças dos Partidos da Frente
Liberal, do PDT, do PSB e pelos meus compa·
nheiros do PMDB. Agradeço as referências, mas
quero dizer que o trabalho que desempenhei só
pôde ser realizado da forma como o foi pelo apoio
imenso que recebi no Senado e na Câmara E
o número de pessoas que colaborar~m p,ara a
feitura deste Regünento é mUitO maior do que
se possa imaginar. Muitos são parlamentares, mas
muitos são Assessores e são funcionários, especialmente do Senado, cujos nomes raramente são
mendonados e não ficam registrados nas Atas.
Mas lhes posso assegurar que sem eles, durante
noites e noites de trabalho, não seria possível ana~
)isar os milhares de emendas, pois são quase duas
mil emendas num período muito curto. De modo
que é realmente com emoção que digo aos meus
companheiros o meu muito obrigado, mas estendo também as homenagens que me forani-prestadas esta manhã a todos que me ajudaram nesta
,. ~ e na Cârriara dos Deputados.
1

DAAODO CONGRESSONAOONAL(Seção 11)
S6 espero que o Regimento efetivamer1te nos
permita fazer aquilo que todos queremos: uma
Constituição democrática e que faça com que
o Brasil realmente prossiga no caminho das mu·
danças, dentro de um espírito de concórdia.
Muito_ obrigado a V. Ex" (Muito bem! Palmas.)
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)A Mesa associa-se às homenagens prestadas pelas Uderanças do Senado Federal ao Senador
_Fernando Henrique Cardoso pelo excelente trabalho que desempenhou como Relator do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Sr. 1~-Secretário.
É lido o seguinte_
REQQEJIJMI!l'ITO

.N' 8, de 1987

Nos tennos do inciso I do_art..418 do Regimento
lqterno, requeiro a convocação de Sua Excelência
o Senhor Ministro Dilson Domingos Funaro, a
fim de que, perante o Plenário, preste informações
sobre os motivos do insuceSso do Plano Cruzado;
sobre a presente negociação da dívida extema;
e a influênCia da dívida interna no atual nível dos
juros do mercado financeiro.
Sala das Sessões. 11 de. março de 1987.Alfonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O requerimento que acaba de ser lido será publicado e induído oportunamente em Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Sr. 1~-secretário.
É lido_ o se_guinte
REQUÉiÜMEI'ITO

N•9de 1987
Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente de sessão do Senado, à critério dª_ Presidência, seja dedicado a homenagear
o eminente homem público Alexandre Barbosa
Uma SobrinhO.- ao ensejo do 909 aniversário, tal
como o Senado já realizou quando outros insignes brasileiros_ (Sobral Pinto e Eugêncio Gudim)
atingiram àquela_ idade.
.
Sala das Sessões, 11 de março de 1987. -

Nelson Carneiro - José lgnáclo - Ronan
11to - Melra FDho - Nlvaldo Machado Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) De acordo com art. n~ 279, item I do Regimento,
o requerirnento lido será objeto de deliberação
após a Ordem do Dia.
O ·sR_ ·PREsiDENTE (Humberto Lucena)
- Está esgotado o tempo destinado ao Expedlente.
_
EstãO presentes na Casa 57 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n 9 16, de 1984 (n9 58/84, na
Câmara dos Deputados), que agrava o texto da
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Convenção n~' 87 relativa à Uberdade Sindical e
à Proteção do Direito Sindical, adotado em São
Francisco, em I 948, por ocasião da 31• Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho (dependendo de pareceres das Comissões_ de Relações Exteriores, de Constituição e Justiça e de Legislação
Social, a que foi distribuído).

Nos teimes dÕ disposto no art. 6~_ (_la Resolução
nq 1, de 1987,-designo o n·obre Senador José
Richa para proferir parecer sobre a matéria em
Seus aspectos de constituciona1idade, jurididdade
e de mérito. (Pausa.)

-O S~ador_José Richa, diante da complex:tdade
da ma.iéria, solicitou à Presidência lhe concedesse
_prazo não superior a 48 horas para proferir pa·
recer.
Tendo em vista o que dispõe o parágrafo único
-do art 6~'~ da Resolução n~ I, de I 987, concedo
a S._~-'? prazo solicitado de 48 ~oras.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem2:
Mensagem n~ 556, de 1986, reiativ8 à proposta
para que sja autorizado o GoverriCi do Estado do
Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite
de seu endividamento, fJXado pela Resolução fll'
62, d~ 28de outubro de 197_5, do Senado Federal,
a fun de que possa emitir e colocar títuJos destinados ao giro de sua divida consolidada interna intralimite mobiliário, vencível no exercido de 1987,
no valor de Cz$ 898.544.169,60 (oitocentos e noventa e oito milhões, quinhentos e quarenta e
quatro mil, cento e sessenta e nove cruzados e
sessenta centavos) (dependendo de pareceres
das <::omissões de Economia e de Constituição
e Justiça, a que foi distribuída).
Nos termos do art. 6"' da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Maurício Corrêa
para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
Com a palavra o nobre Senador· Mauricio COrrêa.
O SR. MAaJúCIO CORRJl:A (PDT - Df.
Para proferir parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--

PARECER
Da Comfssio de Economia sobre a
Mensagem"' 556, de 1986 ("' 772/86
na origem), doSenltor Presidente daRepúbUc:a, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que o Estado do Rio de Janeiro seja autorlzado a
conb"al:ar operação de c:rédlto no valor
de Cz$ 898.544.169,60 (oitocentos e

noventa e oito mDhões, qulnbentos e
quarenta e quatro mil, cento e JteSSenta
e nove cruzados e sessenta centavos).
Com a Mensagerri _"'- 556/eõ, o -Senhor -Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal proposta para que o Estado do Rio
de Janeiro seja autorizado a elevar temporariamente, os limites fixados no Item ITI do artigo 29
da Resolução n~> 62, de 28-1 o~ 75, alterado pela
de n• 93, de 11-10-76 e pela Resolução n' 64.
de 28-6-85. ambas desta
Legislativa. de modo a permitir o registro da seguinte emissão de
Obrigações do Tesouró dó Estado do Rio de Janeiro.

casa
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a) <:aracteristicas dos títulos:

e eu,

· te Série Prazo

JUROS

Taxa

RESOWÇÃONo

Periodicidade
de pagamento

Sanas

lllodalldacie

l'lumeraçiio dos
Certificados

nominãtiva~

%

c

semestr8I

13% •.•.

, Presidente, promulgo a seguin-

endossável
(NE) e ao
portador (P)

010.873
040.000

•

, DE 1987

Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a elevar, temporariamente,
em Cz$ 898.544.169,60 (oitocentos e
noventa e··oito milhões, quinhentos e

quarenta e quatro mD, cento e sessenta
e nove cruzados e sessenta centavos),
o montante de sua dívida consoUdada.
O Senado Federal resolve:_

Art. 19 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o-parâmetro do inc~o lU do artigo 2~ da Resolução
n9 62, de 28 de outubro de 1975, modificada
pelas de n~s 93, de 11 de outubro de 1976 e
64, de 21 de julho de 1985, todas do Senado
Federa], de. modo a permitir o registro de uma
emissão de obrigações do Tesouro do Estado
do__ _Riç de _J~neiro, ~equiv_alent~ _a Cz$
898.544.169,60 (oitocentos é noventa.~ oito milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento
e sessenta e nove cruzados e sessenta centavos),
-destinados ao giro de sua dfvida consolidada (nterna, intralimite mobi1iário, vencível no exerCício de
1987, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Br~i1, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

b) cronograme. de colocações e vencimentos:

Colocações

Vencimentos

Quantldadea de 01RJ

Jan/87

1•-1-92

!.6ÓO.OOO

Fev/87
Mar/87
Abr/87

1'~2-92

1.644.964

1•-3-92
1•-4-92
1•-5-92
1•-6-92

1AOO.OOO

Mal/87

Jun/87

1.400.000
-1200.000
1200.000

Total de 01RJ

c) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n~ 565, de 20-9-79,
deste Banco Central;
d} autorização legislativa: Decreto-lei n' 22;-de
15-3-75.
O Banco Central do Brasil apresentou o mapa
de apuração de margem de poupança real líquido_
do Estado do Rio de Janeiro até o exercício de
1975, conforme anexo.

Relativamente ao plano de aplicação dos re_cursos a Secretaria de Planejamento da Presidência
da República (SEPLANIPR) manifestou-se favorável à pretensão do Estado do Rio de Janeiro.
Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos
termos do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 3, DE 1987

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro
a elevar temporariamente, em Cz$
898544.1.69,60 (oitocentos e noventa
e oito mUhões, quinhentos e quarenta
e quatro mil, cento e sessenta e nove

auzados e sessenta centavos) o montante de sua divida consolidada interna.
O Sertado Federal resolve:
19 É o ESfado__do Rio ·de Janeiro _autorizado a elevar temporariamehte, o parâmentro do
item Ill do art. 29 da Resolução rt' 62 de 28-1 O· 75
com as alterações da Resolução n9 93, de
11-10-76 e 64, de 21-7-85, ambas do Senado
Federa], de modo a permitir o registro de uma
emissão de Obrigações do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro, equivalente a Cz$
898544.164.60. destil'lado ao gir6 de sua dívida
consolidada interna intraJimite mobiliário, vencível
no exercido de 1987, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Ceritra] do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua: publfcação,
Art.

11.444.964

São essas as considerações que, repito, aqui,
se_ tratam _apenas de uma questão de prática e
rotina do Senado.
Pela aprovação, evidentemente. _

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)Em discusão o projeto, em tumo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
1
a discussão.
Éfii -votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentadOS1 (Pausa.)
~Apr~ado.
'
O SR. PRESIDENrE (Humberto Lucena)Designo o nobre Senador Maurício Corrê_a para
elaborar o parecer; oferecendo a redação final
cfu matéria. ·
\

i

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)SObre a mesa, parec:~r que Será lido pelo Sr. 1-?-$e-

cretárío.

'

1

É ~do o seguinte

PkcER
, de 1987

i
' Projeto de Resolução
.
Redação flnal',do
n~ 3, de 1987. !

1

ORelator apreSenta :a redação fina] do Projeto
1

de Resolução n 3, de 1987, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a c:ontratar operação de crédito, para os fins que espefifica.
Sala das_ Sessões, 11 de março de 1987.Maurido Correia~ Relator.
9

ANEXO AO PARECER No

, de 1987

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão,
· Encerrada a discussão, a matéria é considerada
defioitivarnente aprovada, nos termos do RegimentO Interno.
o~pi'ojetõ Vai à promulgação.
O SR. PRESJDEN1E (Humberto Lucena) As matérias (:onstantes dos [tens 3, 4, 5 da Ordem
do Dia da presente sessão, nos termos da alínea

h do art. 402, do Regimento Interno, deverão ser
apre-ciadas em sessão secreta.
Solicito aos srs. funcionários as providências
necessárias, a fim de que seja respeitado o dispo·
sitivo regimental.
(A sessão transforma-se em secreta às 12
horas e 58 minutos e volta a ser pública às
13 horas e 14 minutos.)
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena)Passa-:;;e, agora à votação do Requerimento n 9
9, de 1987, lido no Expediente, no qual S. Ex"-,
·o Senador Nelson_Carneiro e outros Srs. Senadores, solicitam que o tempo destinado aos Oradores do Expediente de sessão a ser_gportunamente
marcada seja dedicado a homenagear o eminente
homem público Barbosa Lima Sobrinho, ao eru;e..
jo do transcurso de seu nonagésimo aniversário.
Em votãção.
_ Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce!)a) A Presidência informa aos_ Srs. Senadores que
já se encontra em mesa o livro de inscrição para

Redação fiÓal dO Projeto de Resolução
n"' 3, de 1987-

a sessão da próxima segunda-feira, para aqueles
Srs. Senadores que desejarem falar.

FaÇo saber que o Senado Federa] aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso \II, da Constituição,

o sR:~ PRESIDENTE (Humberto Lucena)• Há oradores inscritos.

Março de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (SeÇão II)
qlle pennaneçam impressas estas poucas linhas
a respeito do- Cidadão, do jornalista, do amigo
Bento Silvério, que se foi. (Muito bem!)
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implantação (536 USM<W). com relação custo/
beneficio de 12.84 müéslmos de dQlar por KWh.
A WiE Xlngó tem seu início de geração programado para o ano de 1982:~ e a sexta e última
O SR. PRESIDENTE (Huiliberto Lucena) -:O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
unidade d.i_ Primeira etapa deverá operar em
Concedo a palavra a:o último orador inscrito, SePronuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente
1994.
.
e Srs. Senadores:
nador Lourival Baptista.
A casa de força para 6 unidades de 502.200
É uma pena que nesta primeira vez que use
KW de potência unitária será construída com a
a tribuna como Senador, o tenha que fazer para
O SR. LOURIVAL BAP11STA (PFL- SE.
possibilidade de expansão para mais 4 unidades,
prestar uma homenagem póstuma, muito singela,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
a serem instaladas numa segunda etapa de conssem dúvida, mas necessária. Trata-Se dá" .Pessoa
e Srs. SenadoreS;
trução. Além disso, o arranjo fisjço_·'ádotado perM
do jornalista Bento Silvério, do jornal O Estado
Loç::aliu3da _a_ 179 qiillômetros da foz do rio São _ mite antever a possibilidade de outras expansões,
e da TV Baniga.Yerde, faJecfdo repentinamente
no futuro, para instalação de unidades de ponta.
Fran(;isco - eptre os Municípios de Canindé do
no último dia 8, quinta-feira, com a idade d~ 36
anos.
São Francisco (Sergipe) e Piranhas (Aiagoas)Tudo indJca que, a partir da assinatura do cone a cerca. de 55 quDômetros a jusante de Paulo
Foi um choque, um impacto em todos os meios
lrato para construção da UHE XINGÓ, terá sida
de Imprensa de Santa Catarina, em todos os ·Afonso, no trecho final do Canyon, que inicia
iniciada a escalada decisiva, no roteiro da concremeios intelectuais, e para todos os seus nume- em Paulo Afonso, a projetada Hidrelétrica de XínM
tização desse magno empreendimento.
rosos amigos.
-gó vem sendo objeto de estudos e análises desde
A solenidade realizada na última segundaMfeira,
a década de 50, quand_o se desenvolveram os
Bento Silvério nasceu em Florianópolis, e mais
9 de março, levada a efeito é, portanto, uma data
especificamente na Lagoa da Conceição, onde trabalhos de implantação da primeira Usina Hidre·
digna de registro.
létrfca, em Paulo Afonso (PA-I).
também residia, e de cujo local - a Lagoa Na OCasião falaram o Ministro das Minas e Enerse orgulhava e fazia permanente apologia.
Depois da construção de sucessivas Uslnas em
gia, Aureliano Chaves, o Presidente da CHESF,
Era casado com a advogada Lúcia. da Silva,
Paulo Afonso (PA-I!, DI, IV e Moxotó), da Usina
José Carlos Aleluia e o Presidente da Empresa
e pai de uma menina de 6 anos, Mariana.
Hidrelétrica e Reservatório de Sobradinho; que
Mendes Junior, que exa11,1inaram os aspectos
Bento era um destaque como jornalista, alta~
garantiu vasão mínima para os períodos de estiaw
mais importantes da CIHE XINGÓ.
mente respeitado, altamente conceituado. Há
gem e do Início da UHE ltaparica, é que a UHE
Convidado que fui, compareci à solenidade da
muitos anos que traballiava na-Imprensa- jomaJ
Xlngó será, finalmente, construída.
assinatura do Contrato para construção da t:niE
e lV - mas em I 980 fez vestibular e resolveu
Apesar do atraso verificado no concemente à
XINGÓ - a respeito do qual formulei diversos
fazer o curso de joma!ismo da UFSC, onde- se
construção dessas duas últimas Usinas- menos
pronunciamentos no Senado Federal.
formou no ano de 1983_, i:om distinção.
por culpa do Ministério das Minas e Energia, do
Por dois anos, foi vencedor do "Prêmio Gerô~
Prestigiaram, também, a cerimôniá r~izada no _
~que pela escassez. de recursos disponíveis, resnimo Coelho de Jornalismo- Político", instituído
Ministério das Minas e Energia,-os MiniStros Ro.
ponsável pela precariedade orçamentária e pos~
pela Assembléia Legislativa de Santa Catarina, e
naldo Costa Couto, do Interior; VIcente Fialho,
tergação das obras imprescindíveis, o Ministro Ausem dúvida, a mais alta distinção na área de jornaaa liifgação e Aluízio !Wes, da Secretaria deAdmi~
reliano Chave5-lUtou. com tenacidade e logrou,
lismo politico do estado catarinense.
nistração da Presidência da República. O Goverfelizmente, superar os obstáculos antepostos à
Antes, foi correspondente do Correio do PoM
nador João Alves Filho, de Sergipe, f~se repreconcretização desses dois_ magnos empreendivo, tradicional jornal de Porto Alegre, da Cía. JorM mentos, dos quais dependem a segurança enerw sentar pelo Dr. Benedito Figueiredo, Vice-Governal'rstica CaldasJúnior, e foi Assessor de Imprensa
nador eleito de Sergipe.
gétlca, e as perspectivas de desenvolvimento inM
da Secretaria de Cultura, Esportes- e Turismo e
São estas as breves considerações que me pa~
dustrial do Nordeste.
da Assembléia Legislativa de Santa Catarina.
receram opÕrtunas, à margem dessa auspiciosa
A propósito, des~jo manifestar a satisfação e
Na atualidade, era editor de política do jornal
a conftança dos nordestinos, em face do auspi- iniciativa do Governo do Presidente José Samey,
O Estado, com sua 'Coluna "ContextO", que era
através do Ministério das Minas e Energia, motivo
-cioso aOOittecimento ocorrido segundaMfeira pasM
leitura obrigatória de todos os políticos e de todos
de regosijo para todos os nordestinos, que fellciM
sada, dia 9 de março, quando, finalmente, foi assios setores interessados nas questões importantes
tam e aplaudem, por meu intermedio_, o_Chefe
nado pelo Ministro Aureliano Chaves o contrato
do Estado e do País.
da Nação e o Mini&tro Aureliano Chaves.
para a construçã_o d_a Osina Hidrelétrica do Xingó,
Exerda, também, liderança entre seus pares
que será, com toda a certeza, não somente a
Finalizando, desejo enfatizar a alegria e as espejornalistas, inclusive dos outros órgãos de JmprenM
maior do Nordeste como a mais importante realiranças de todo o povo sergipano no momento
sas de Santa Catarina, tanto que estava no exerM
zação do Governo do President_e José Samey, esti·
em que tem irúcia a escalada para a construção
ddo do cargo, do qual era titular, de Presidente
mada em US$ 17 bilhões de dólares.
da CIHE XINGÓ, a qual contribuirá, a curto prazo,
do CJube dos Repórteres Político-s de Santa Cata·
para fortalecer, ampliar e garantir _a irrev,trsibirina.
Muito contribuíram para que o Ministério das
l!dade_da industrialização de Sergipe, propiciando
Bento Silvério era. também, homem de -televiM
Minas ~ Energia resolvesse acelerar o processo
a instalação de múltiplos pólos irradiadores de
são: antes trabalhou na RBS, TV Catarinense, e
de construção da UsinaXingó, os fatores dedsivos
produçãq, geração de ~mprego e desenvolvimen·
agora, trabalhava na TVBarrigaM Verde, onde apre·
consubstanciados nas sombrias conseqüências
to econômicoMsocial no território sergi:pano.
sentava, com muita competência, um programa
de um longo racionamento de energia elétrica,
de larga repercussão em Santa Catarina, o "Espa~ · na região nordestina, acoplado a um período hiA CJHE XINGÓ em virtude de sliâ essenciaço Local"".
drológico crítico, em Virtude da calamidade climálídade como fator de suprimento enérgetico, tem
Bento era, igualmente, um intelectual respei~
tica de urna nova e prolongada estiagem, além
a importância adicional de garantir condições de
tado: era contista renomado, COfJl dgis livros puM
do excessivo crescimento do mercado consumi·
desenvolvimento e bemMestar para Sergipe duM
blicados, ""'Entropia e Evasão" e "Último Desejo";
dor, em proporções que ultrapassaram todas as
rante as décadas vindouras.
expectativas.
participou de várias coletâneas de autores catariSergipe será sempre reconhecido ao emínente
nenses, teve contos publicados no País e no exte·
O Presidente da Companhiã Hidrelétrica do São
Presidente José Samey pelo seu integral apoio
rior.
Francisco - CHESF, José Carlos Aleluia Costa
a esse grande empreendimento, bem como ao
Por suas qualidades de literatq, era membro
acentuou, recentemente, a necessidade de que
Ministro Aureliano Chaves que na área de compe•
do Conselho Editorial da Revista Uterâria da
o Nordeste se una em tomo da construção de
tência envidou todos os esforços- no sentido da
Xíngó, advertindo ser indispensável a entrada em
UFSC.
concre~açâo, dentro de três anos. da Usina Hi·
operação da primeira unidade em 1993.
Bento Silvério era, pois, uma personalidade rica,
dre1étrica de Xingó.
pela qualidade do seu texto, jornalístico ou JiteráM
Uma das características altamente favoráveis
Não me é licito omitir, igualmente, a contririo, pela seriedade com que exercia sua profissão, · da UHE Xlngó é o seu reservatório inteiramente
buição do ilustre GoVernador João Alves Fllho
pelo ser humano notável que sempre soube ser. encaixado no Canyon, inundando, portanto,
pelo esforço que desenvolveu para materiafiz:ação
Por isso, acumulou, em vida, tantas simpatias,
áreas _desabitadas e sem exploração agrícola, ao
das obras desse .empreendimento.
contrário do que geralmente__ acontece com as
amizades e respeito, e por isso foi tão intenso
No que me diz respeito, como_r_epresentante
nossas principais hidrelétricas, como, por exem·
o impacto que sua morte causou no Estado de
pio, a de ltaparica.
Santa Catarina.
de Sergipe, dei a minha participação da tribuna
Por isso tudo-eMmais é que faço o presente re-_
As características vantajosas do local permitirão
do Senado, nos discursos que proferi em 15 de
gistro, para que fique nos Anais da Casa, e para.· que o aproveitamento tenha um baixo custo de
maio de 1972,6 de março de 1974, 19 de junho
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Wedekin.
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de 1974, e 23 de setembro de 1986, sempre aten-

to a esse desafio, em beneficio do Nordeste e
do Brasil. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTI! (Hwnberto Lucen•) Na_9~ ..!!!~-~~ve~~~!fatar,~~- ~!'c;~~ar ~- p~~-
sente sessão, designando para a sessão ordinária,
a reaJizar-se segunda-feira, a seguinte

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

ORDEM DO DIA

Março de 1987

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena)Está encerrada a sessão.

(Mensagem n' 59!, de !986)
- Entra aqui a Ordem_do Dia d~ sessão. ordinária

do pr6xliTiO dia 16-3-87, a ser _encaminhada pela
Secreteria-Geral da Mesa.

(EncerTtf·~e _a sessão às 13.horas e 15 ~ín!J!os.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XI.JI- N• 5

TERÇA-FEIRA,17DEMARÇODE1987

BRASÍLIA-DI

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 4• SESSÃO, EM 16 DE
MARÇO DE 1987

1.1-ABERTURA
12- EXPEDIENTE

1.2.1 -Requerimento
N~>

10/87, do Sr. Sénador Ruy BaceJar, solici~

tando a convocação do Sr. .Ministro da Agricultura, Dr. his Resende, para prestar informações

perante o Senado Federal, acerca da política
agrícola do Governo.

1.2.4 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9 3/87, de autoria
do Senador Iram Saraiva, que revoga a Lei
n' 7.170, de 14·12·83.
1.3-0RDEM DO DIA

Mensagem n~ 551/86 (n" 770/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Distrito Federal a contratar
operação de crédito junto à FINAMEIBNDES.
(Dependendo de parecer.) Apreciação adiada por falta de quorum.

t .2.2- Comunicações
Dos Srs. Senadores Álvaro Dias~ Hélio Guei-

ros e Marcelo Miranda, referente a renúncia

dos seus mandatos de Senadores, para assumirem o Governo dos seus respectivos Esta-

dos.

1.2.3- Dlscursos do Expediente
SEIYADOR /11ÁRIO MAL4 - XI ReUnião da
COPPAL- Conferência Permanente dos Partidos Políticos da América Latina.
SENADOR JAMIL HADDAD - Centenário
de nascimento de Heitor Villa-Lobos.
SENADOR fTAMAR FRANCO, ciJmo lider

- Comentários sobre entrevista do economista Alfonso Celso Pastore ao jornal O Estado de S Paulo de ontem. Apreciação de projeto de lei, de autoria de S.~. que determina
a aplicação do Decreto n• 22.626, de 7-4-33,
Lei de Osura, às entidades integrantes do sistema ftnanceiro.
SEIYADOR JN?BAS PASSARIJYHO, como
lider -Imposto sobre a renda.

1.3.1-DlscursosapósaOrdemdoDia
SENADOR MA{JR/CJO CCII?RE4. como lJ.
der - Observações sobre mensagens encaminha~as peJo_ Senhor Presidente da República à deliberação do Senado, indicando Mi·
nistros de Tribunais Superiores.
SEJ'IADOR FÁBIO LUCENA - Comentá·
rios sobre a não-punição de militares que, no
entender de S. Er teriam infringido o Regulamento Disciplinar do Exército.
SEJ'IADOR HUGO NAPOLEÃO- Considerações sobre o Projeto de Decreto legislativo
n9 16/86, que ratifica a Convenção n~ 87, da
Organizaçào Internacional do Trabalho, relativa à liberdade_ e à proteção sindical,

SENADOR JOSÉ AGRIPINO -Apelo em
favor da revisão de resolução do Banco Central, alterando normas de financiamento para
produtos agrícolas no Nordeste.
SENADOR DIRCEU CARNEIRO- S<ua·
ção econômlca do País.
SENADOR FRANOSCOROLLEMBERGIncidência excessiva çlo Imposto de Renda so~
bre os salários da classe média.

1.3.2 -Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão.

lA-ENCERRAMENTO
2 - DISCCIRSO PRONCINCIADO EM
SESSÃO Al'ITERIOR
-Do Sr. Od Sabóia de Carvalho, proferido na sessão de 11-3-87.

3 - RETIFICAÇÕES
4-ATOS DA COMISSÃO DIRETO·

RA
-H9s 13 e 14, de 1987.
5-ATOS DO PRESIDENTE DO SEi'IADO

- N's 76 a 97, de 1987.

6-EDITAL
SENADOR DIVALDO SURUAGY - Encaminhando à Mesa projeto de lei que dispõe
sobre as medidas de incentiyo e amparo à
farnüia, institui o Sistema de Compensações
Diferenciais, regula o respectivo Fundo e dá
outras providências.

-De convocação de

ex~servidores.

7 - MESA DIRETORA
8 - LÍDERES E VI CE·LIDERES DE
PARTIDOS

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL
-~--------~-~---DIÁRIO

PASSOS POOTO

Diretor-Geral do Senado Fe.ctei::-81

DO CONGRESSO NACIONAL .

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do SenadoEe:rlera.L ___ _

AGACIEL DA SILVA MAIA-

Díretor Executivo

ASSINATURAS

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor In-dustrial
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA

Semestral ·······--•n••.. m ........... ~--·--m~Cz$..264,00
Despesa d postagem .............................. cr~r.-Cz$- .66,00
(Via Terrestre)
--330,00
TOTAL
Exemplar Avulso ·················•n••·~---~··n• .. ~"'.--~ ---400
Tíragem-:--2.200 9x8inPiareS.

Diretor Adjunto

9 -SCIMÁRIO DA ATA DA318•SESSAO,
REALIZADA EM 2-12..fl6

RETIF/CAÇÁO
Na publicação do Sumário, feita no
DCN - Seção II - de 3-12-86, págin~
n• 4.483.

=--==~~taâa

SENADO/? JOSÉ Kii'IAOO FERREIRA
-Apelo ao Governo Federal em favor da
posição favorável do Brasil, por ocasião
da votação das resoluções que serão submetidas à apreciação da Assembléia Geral
das Nações Unidas, de condenação às perseguições religiosas sofridas pela comunidade dos bahá'is oo Irã

2• coluna, no Item 9.3.2 -Discurso após
a Ordem do Dia.
Onde se lê:

9.3.2-Dlocurao apóo a Ordem do
Dia
Leia-se:
9.3.2 - Discurso após a Ordem do
Dia

4" S_e.Ssão. em 16 de marco de 198~7

~-=o Lei::rísiatiit.a::_(k(fir).fna.-aa48~ Legh;tat\lra~-::

====

---"tonso Arinos_-=_l'felsoft

f-ranco - t-emMdo

H~nriq~

(.:araoso------==- Mário

- 1-'0ffioeU oe::;ouza ._
~~n:IDfl_f'_OrrP?I- Mr-Jra f[t"!o~: __ .Jm:e_RJçb_ª-~

I

lW_~<;_,.__ lrartl~~raiV8

Oirçeu Carneiro- C_a_riQs-ChiaieííL-

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

Sobre. a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr, 1ç-Secretárh
~ lido o seguinte

-~JiffíiL7ló?>FLOúilvàlBàDtiSt1i ...
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rante o Senado FeâéaJ; esclarecer-à N"aÇãO-Drasileira sobre assunto de tão alta relevância--para
a vida de todos os brasileiros e especialmente

para centenas de milhares de produtores rurais.

Sala das Sessões, 16 de março--de 1987. Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído em Ofdem do Dia, nos termos
regimentais.

TodoS-os PaiseS-da América Latina e do Caribe
se fiZeram representar através de seus partidos
populares, nacionalistas e sodalistas.
O Chfle foi ie_pre_~enJado por partidos que estão
na clandestinidade. O Brasil se fez representar
por dois partidos: o PMDB, através do Senhor
Senador Aluízio Bezerra e do ex-Deputado Márcio
Moreira Alves e o PDT_. através deste que lhes
fala e do eminente brasileiro, ex-Parlamentar, Neiva Moreira.

O ideârio nadonali:sta de autodeterminação dos
poVós latino-americanos monta aos tempos coloniais.
mo dia 11 de março, após o encerramento da
Em 1799 o 54cerdotejesuíta peruano Juan Pasessão extraordinária realizada às 1O horas, l}'!cew
bh Vizcafdo- y Guzmán escreveu seu célebre dobeu a comunicação de renúncia do Se.nador Alvacumento conhecido como "Carta a los Espaftoles
ro Dias, que vai ser lida pelo Sr. Primeiro· -Secre• . Americanos", que conclamou os povos Jatino-atârio.
meriCãn-oSà-i.mldade. Este d~mento é o primeiÉ lid~-.; seguinte
ro inspirador da COPPAL

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) A Presidência ·comUnica ao Plenár!o--=--que, no últi·

EX'i' Sr. Senador-1iuriiberto Lucena
___ Significativamente, na década anterior do sécuDD. Presidente do_ Senado Federal
lo XVIII, os movimentos nativistas antiimperfalistas
Nos._termos do artigo 33, do Regimento Interno
brasileiros chegam ao seu apogeu com a Inconfido Senado Federal, comunico a Vossa Excelência · dência Mineira - marco da resistência brasileira
e por seu alto intermédio, aos demais Parlamenao colonialismo político e econôrTlico -liderada
tares, que renuncio em 15 do corrente ao restante
pelo Mártir da Independência, o Alferes Joaquim
de meu mandato de Senador da República, em José da Silva )(avier, o_ T1radentes.
virtude de assl)JTlir o cargo de Governador eleito
Já rio séculO XIX, a 22 de junho de 1826, realiza-se o "COngreSso Bolivariano do Panamá", conpelo Estado do Paraná.
__ __ ___ _
__
Sala das Sessões, em 11 de março de 1987. vocado a partir de Uma por Simon-Salivar e pelo
peruano José Faustino Sanchez Carrión, também
-Alvaro Dias.
marco decisivo da_ História dos povos latino--aO SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -~ mericanOs.
A Presidência comunica ainda que, em 13 de
março do corrente, recebeu as comunicações d~
Em -1942, em Santiago do Chile, realiza~se a
renúncia i:i~s Senhores Senadores Hélio Gueíros
1• Cori"ferêilcia dos Partidos Populares Latino·Ae Marcelo Miranda, que Serão, igualmente, ltdas
m~rican9s, Dois anos depois, em 1944, os partipelo Sr. Primeiro-Seci'etârío.
àos populares latino-americanos voltam a se reuSão lidas as-seguintes
nir ajnda em Santiago.
ExC:eJentfsslmo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Comunico a V. Ex~ e à Casa, para os fins de
direito, que, a partir de 15 de março corrente,
estou assumindo a Chefia do Poder Executivo
do Estãdo do Pará, interrompendo, por conseguinte, o exercício do mandato de Senador pelo
PMDB.

_E.m J95_7~Aentro da nova realidade mundial
instalada a partir dos acordas de Bretton-Woods,
mais umª vez reúnem-se os partidos populares
latino-americanos em Uma-Peru, desta feita com
a partidpa-ção decisiva do mártir chileno, Dr. Salvador Allende, (Jue, como as anteriores, busca
aproximar os partidos políticos, populares e nacionalistas _da América latina.

BrasJ1ia, 13 de março de 1987. -Hélio Guei-

Até que 153 anõs depois da 19 manifestação
nesse sentido, o Congresso Bolívariano do Panamá, realizado no Convênio de San Francisco, na
çi_d_ade do_Panamá, constitui-se a COPPAL, firmando-se ã: "Acta de O:xaca", em 2 de_ outubro
de 1979, cüjõ-prinCípal objetivO ~- organi_z.ar os
partidos integrantes para a luta contra o imperialismo, pela liberdade, pela paz e pela unificação
dos pov_os latino-americanos.

ros.

·

BrasJ1ia, 14 de março de 1987.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 33 do ReQímento Iritemo
renuncio, n~a c:lata, ao !1)andato de Senaâor pelo
Estado ae7•1ato Grosso do Sul, uffia vez que assumirei, a 15 do corrente, o cargo de GOvernador
daquele Estado para o qual fui eleito em 15 de
novembro de 1986.- Marcelo Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

As comunicações lidas vão à publicação.
A Presidência tomará as providências necessárias à convocação dos respectivos suplentes.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)-

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.
O SR. MARIO MAIA (PDT- AC. Pronuncia

o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No período de 19 a 21 de fevereiro óltimo foi
realizada em Lima, Peru, a xr Reunião da COPPAL
-Conferência Pemianente doS Partidos Políticos
da América Latina.

A XI Reunião da COPPAL teve como pontos
altos de sua programação, organizada pelo Par·
tido Aprlsta Peruano, um almoço ofereddo pelo
Senhor Presidente da República do Peru. Sr. Alan
Garcia e eventos em homenagem à memória do
estadista peruano Victor Raúl Haya de la Torre.
A XI Reunião foi instalada em 20 de fevereiro
próximo passado. no salão Peru de Conferências
do Hotel Crillon, com pronunciamento do Sr. Presidente do Senado Peruano, Dr. Armando V~la
nueva dei Campo, e encerrou-se no dia 21 de
fevereiro corrrdiscurso magistral do Sr. Alan Garcia, Presidente da República do Peru, ocasião em
que Sua Excelêilc!a; após uma apreciação deta·
lhada da situação de dependência dos países do
Terceiro Mundo, referiu-se especialmente à questão da dívida ~erna dos países _ latino-america·
nos.
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Como é do conhecimento _dos Srs. Senadores,
a vizinha República do Peru recentemente rompeu
todos os laços ,com o Fundo Monetário Internacional- FMI e declarou uma moratória unilateral
envolveÕdo os pagamentos do prindpal e dOs
juros de sua dívida externa.
Por inspiração__ do Dr. Alan Garda, o Peru vinculou o pagamento a seus credores ao desempenho
de suas exportaçôes, determinando que somente
10% do valor das exportações peruanas serão
destinados ao pagamento de _seus compromissos
no exterior.
ConfOtme acerituou em seu discurso-de encerramento da COPPAL o Sr. Alan Gar<:ia, os dirigen·
tes peruanos foram até taxados de irresponsáveis,
incompetentes e visionários pela adoçáo de tais
medidas. Entretanto, de. acordo com o balanço
apresentado em seu pronunciamento, essas medidas foram corretas, tendo em vista o aumento
dos investimentos internos, especialmente nos setores domínados pelo pequeno e médio capital,
que propiciaram beneficias sociais iilcalculáveis
ao povo peruano, como resultante das medidas
adotadas.
Durante os três dias de trabalho, entre os temas
abordados, foram exaustivamente discutidos problemas relacionados com a defesa da soberania
e da democracia frente à atual crise económica,
ao terrorisino, ao narcotráfico, ao n~colonialis
mo-latírio-amei-iCano; ao processo de integração
latino-americana e canbenha, ao apoio à solução
pOlítica para a crise centro-americana, culminando os debates com a "Declaração de Lima", que
passo a ler para conhecimento desta Casa e para
que conste dos Anajs do Senado da República:
"Os rep·resentantes dOs partidos políticos
de inspiração patriótica, revolucionária e democrática da América Latina e do Caribe,
que em 12 de outubro de 1979 assinaram
a Declaração de Oaxaca e constituíram a
COnferência Permanente dos Partidos Políticos da América Latina (COPPAL) -

fortale·

-cida hoje pela adesão de um significativo número de outros partidos afms - temo-nos
reunido para examinar as experiências que
- -désde então têm fortalecido esta Conferência, assim como os novos desdobramentos·
da situação latino-amertcana e mundial.
Os partidos políticos populares, nacionalistas, democráticos, revolucionários e an·
tiimperialistas, assim como os pártidos soda·
listas, autenticamente latino-americanos e
caribenhos, que integram a Conferência PerA
manente dos Paitidos Políticos da América
Latin'il (COPPAL), guiados pela mesma inspi~
_raÇão bolivariana-latino-american!sta! solidária e livremente, confirmam a validade e a
vigência dos príncípios e objetiVos, contidos
na Declaração_ de Oaxa~a. p~Ios quais se instalou a COPPAL, e renovam a decisão de
levar adiante a Conferência como frente de
Convergência desta plurálidade de partidos
autenticamente latino-americanos e caribe·
nhos, irmanados em seus esforços comuns
pelo aperfeiçoamento e consolidação da in~
dependência, soberania, integridade, democracia, autodeterrrünação pela solidariedade
mútua dos povos de nossa América mestiça,
de aéOrdo com seus próprios interesses e
aspirações.
Com base nesta fume unidade de propósitos e nos termos em que se deu origem
à COPPAL, resolvemos reafirmar a Dedaração de Oxaca, que nos tem orientado na
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análise dos temas de nossa agenda de traba·
lho desta XI Reunião, da qual destacamos
os seguintes direcionamentos:
1 - Nossa vocação pela unidade latino-a-

mtrtcana e carlbenha é a expressão política
do ideal bolivariano, o qual decidimos alcançar pelo caminho da ltvre e democrática autodeterminação de nossos povos, sem admitir

tutelas, ingerências e nem pressões externas;
2 - Pàra realizar este propósito, é indispensável haver efetiva solidariedade e çoope-

raç:ão política entre nós comp também em
nossas relações com os diversos níveis de
dedsão internacionais, tendo presente que
nada se fará pela América Latina, sem que
seja feito_ por nós mesmos, e que nenhum

país será ven:;iadeir-ªmente livre_, independente e soberano se não o são todos ps povos
Jatino·americanos e caribenhos;

3 - As relações de nossos países com
as nações desenvolvfdas e com as potências
hegemónicas, estão dominadas por estruturas internacionais anac:rônicas e. desiguais·,
que se opõem ao desenvolvimento e ao bem
estar de nossos povos, uma vez que propi·
ciam a exploração irracional dos recursos da
América Latina e obstaculizam o efetivo exercício da soberania de nossos países. A Isto
se agrega a gera!;ão.de contradiçPes e conflitos entre os países manipulados pelos grandes .centros de poder para provocar cisões
na luta unitária de nossos povos e tentar es·
morecer o projeto libertador e integracionista
de Bolívar e San Martin.

A estabilidade e o desenvolvimento da
Amértca Latina e do Caribe, afetados por crise que sofre o sistema económico mundial
tem agravada sua situação por condições extremamente adversas, pelo trato prepotente
que, nas relações .comerciais, financeiras e
tec:nológicas, impõem as grandes potências
desenvolvidas, forçando a continua·da drenagem dos recursos de nossos países, dramatizada neste momento pela bárbara sangria
da dívida externa pelas abusivas exi_gências
dos credores intem.aç:lonais, pelo endurecimento dos mercados de capitais e pela depredação de nossas matérias primas e manufaturadas.
5 - Esta situação determina a pobreza
massiva de milhões de pessoas agudizada
par condições.in_t~r.nas obsoletas, injustas e
improdutivas dentro de nossos países, pela
exploração ocasionada por relações externas
irracionais e indignas e pela imposição de
modelos de crescimento, de pagamento de
dívida, e de políticas económicas impopulares e antinacionais, que descapitalizam nos-.
sos países e acentuam tanto a dependência
como o aumento.das diJeLenças económicas
e sociais iri.ternaS; ·6 - os-r.egimes autoritários .e ditatoriais
verificados em várias nações latino-americanas e caribenhas se têm caracterizado não
s6 pela supressão dos direitos çl.emocráticos
e pela repressão, como também pelo empre·
guismo, pela dependência e pelo manteni·
mente de estruturas arcaicas, oligárquicas e
antinacíonaJs. Sem dúvida, a soberania reside
sempre no Povo e este tem.o direlt() inalienável de modificar em seu beneficias sua
forma de governo, como nos demonstram
as sucessivas vitórias populares e democráticas logradas por nossos povos;

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL(Seção II)
7 - Em que pese as políticas readonárias
e intervencio!"llstas que a hegemonia estrangeira tem exgido nestes anos. a descoloniiãção e a afifinação do direito à independência e autodeterminação dos povos são,
em nossª América, processos históricos irreyéj"s"íveis que, mais ~edo que tarde, asseguram o fracasso de toda a pretensão intervencionista, e a derrota âe todas as ações.impera1!stas;

8 -:- Nesta perspectiva, os .P.?lrtldos políticOS -latino-ameriCanos· e· carib~nhos de inspiração patriótica revOlucionária e democrá·
tica, como fàtor vftal do movimento de liberação nacional de nossa américa, têm a reponsabilidade de empreender ações conscientes
e coordenadas para garantir a defesa e o
fortalecim-ento da soberania, justiça e democracia regionais. · ·
·
_Por Conseguinte, os representantes destes
. pàTtiâos convenddos da vigência da Declaração Oaxaca ante a análise dos problemas
atu.ais, reafirmam:
1 - Que .nenhurnª poTéildã pode arro·
gar-se a faculdade de ferir com armas, arranjos imposlções financeiras nem qualquer outra forma de pressão - o bem~estar nem
a soberania de nossos QOV.OS. a nós mesmos a que toca tr-ªt>alhar pela conStrução
de uma América Lã.tinc:~ e C;lribe verdad~i-·
ramente livre, justa e fraterna;
2 _._ Que nossas nações só serão efetiva.
mente livres se os são todos os povos latinoamericanos e caribenhos, e o caminho para
alcançar a liberdade exige o pleno respeito
-à não intervenção, à autodeterminação, à justiça nas relações internacionais e à democratização integral, através do esforço· próprio
e da solidariedade latino-americana e caribenha,. de acordo com os melhores interesses
- e as legítimas aspir~ções de cada um de nossos. povos;
"3 -·Q.ie.manteremoS como= decisão fundamental o respeito lrrestrito à soberania pa-dOnal e popular e a irredutível defesa de nos-.
sos pafses ante às ingerências e pressões
externas, contra todo intervencionismo político,· mllitar e cultural, como também frente
às imposições e subjugamentos econômlcos;

t

4 - Que repudiamos com firmeza o Colonialisino e suas Seqülelas, em todas suas velhas e novas formas e nomes, comprometendo-nos solidariamente com a luta pela independência e integridade dos países de nossa América que ainda não tenham logrado
sua independência política .o.u padecem de
efeito.s do colonialismo em alguma parte do
seu território;
5 - Que essas lutas devem ser cong~uen
os esforços doemocráticos nacionais
e regionais, dentrO da convicção" ae que a
democracia que aspiram nossos povos não
é somente formal - freqüentemente dominada _pelas forças entreguístas e oiígárquícas
· - mas___s.im a democ;ratização integral-pluralista e participativa, das estruturas políticas,
econômlcas, sociais e culturais de nossas nações.
-6 - Que defenderemos incondicionalmente os direitos económicos de nossos
Estados e sua soberania sobre os ·recursos
de seus__ te.rritórios, s_em cuja vigência_é impossível a independência política e a autode~s COIT)
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terminação: .Com esse mesmo fim apoiare~
mos os esforços e instituições destinadas a
iomar efetiva a cooperação e integração en·
tre nossos países, conforme o projeto boliviano-e cQntra todo neo-co\oniéllismq;_
7 -Que propugnamos conjuntamente
pelo estabelecimento de uma nova ordem
financeira, monetária e comercia] rias rela·ções de intercâmbio entre nossos países e
os do Terceiro Mundo com as economica·
mente desenvolvidas;
8- Que lutaremos coletiva e coordena·
damente contra. as imposições antinacionats
· e antipopulares dos cerifrOs. iriternacloti.âis de
po.de[ político e financeiro, em defesa do_ direito de nossos patses de enfrentarem a crise
ec:o..nômica regional, a dívida externa e as
exigências financeiraS qúe tenha, de conforw
midade com suas necessidades ç:le; d~envol·
vimento sem abrir mão de sua c,.utodeterniinaç:ãó nerrf daS cocidiç:ões- de vida de seu
povo;

9- Que nos esforçaremos deddidamenpela solução política das tensões e con·
flitos existentes entre naÇOes de nos.sa América, dentrO do prili.dpfo de que as diferenças
entre pafses-lafiri"C,:;;imerica:no ou caribenhos
devem- ser resolvidos- pãdficamEmte por nós
mesmos, sem ingerências nem iOte-rvenções
de ~stados oU hegemonias que não são parte
da América Latina ou do Catibe, ou acorrendo aos meios jurfdic.os de sOlução reconhecidos pelo Direito Internacional;
~e

1O- Que. apoiaremos constantemente os
esforços ínternaclonais pela distensao, pela
redução dos gastos militares das grandes potências o desarmamento geral e completo,
e pela reorientação desses gastos para o desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo
e da América Latina e Ca.ribe:
11 -Que impulsionaremOs sem trégua
as ações. encaminhadas a suprimir todas as
formas de pre~enç:as militar .estr.$l.ngelra em
território latino-americano ou c"aribenho, e
pela pronta redução dos gastos militares de
nossos países que não sejam empregados
para recuperar a soberania frente às seqüelas
do colonia;lismo, ou para defeilder-se das
ameaças do imperialislno, do terrorismo e
da narcotráfico,
12- Que rechaçaremos c.Qnjuntamente
as ameaças de intervenção 9u uso da força
contra qualquer de: nossos. p..,íses, assfin como as ações de bloqueio econômko, desestab_ilização, te~r()rismo sob o auspício de forças regulares ou .merce_nárias contra qualquer Estado Latino-americano ou c~ribenho,
e que exígíremos o mais efetivo respeito e
acatamento do direito in.tem.'""adonal e das instituiçõ.es encarregadas de velar por sua vigência;

13 -Que reconhecemos o dire_íto que ca- da povo tem, no exercício de. sua soberania
que nele reside, de modificar sua forma de
governo, e das Nações adotarem o regime
político que seus povos escolherem;
14- Que promoveremos. a vigência real
dos direitos humanoS, cons<;l:grada nos pa<:tos vigentes, e que ·se faça.m efE;!_ti\ras as responsabilidades por sua violação.
Pelas s::onside~aÇ:ões.: anteriore~. qUeremos

destac~r ciue é vontade de nossoS partidos

políticos unir esforços, .em c.onformidade
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com seus respectivos eStatutos e plataformas
ideológicas, para contribuir decididamente a

aperfeiçoar e robustecer a independência,
soberania e solidariedade das nações de nossa América, assim como co_ordenar ações
em defesa da autodeterminaçã-o e integri~
dade de nossos países, e para impulsionar
sua democratização integral, no espírito bolivariano América Latina para os latino~ame•
ri canos;

Neste mesmo espírito exortamos aos partidos políticos da América Latina e do Canbe
a considerar que a luta pela liberação nacional e pelo progresso social dos povos do

Continente demanda sornar a este empenho
todas as forças que em seus respectivos paí-

ses tenham este objetivo, promovendo a unidade nacional de todos os setores interessados na independência, na solidariedade latino-americana e na democratização integral,
sempre colocando os__objetivos nacionais e
populares por sobre qualquer diferença ou
confrontação ideológica."

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)
O Cori91-esso Macionã.l se encontra envolvido
na missão coristituinte e esta Casa 'não vem reali·
zando sessões normais, mas apenas de cárater
extraordinário, para fina1idades espeçfais. Tudo isto não há de impedir, porém, o registro em nossos
Anais do ímportante acontecimento.
Villa-Lobos era carioca de nascimento, e é esta
uma das razões por que me encontro na tribuna,
-como· representante do Estado do Rio de Janeiro
e orgUlhoso filho da mesma Cidade que serviu
de berço ao eminente vulto.
Sua música fof genuinamente nacional e ele
a levou· por todo o Brasil, em notável peregrinação.

As Bachlanas Brasileiras, as Sinfonias, as
Cirandas, as Danças Mrlcanas, o Descobri·
mento do Brasil, o Amazonas, figuram, por
certo, entre as mais importantes de suas composições.
Foi vastíssima sua cri~ção e h~nrou o no~e
.de sua pátria no exterior quando ali tornou adrniradQ tudo quanto produziu.
Várias vezes dirigiu a execução dos s_eus traba·
lhos.
É .evi_c;Iente, Sr. Presidente, que essa personalidade gigantesca demandaria uma longa análise,
impossível_ de ser feita nos limi_tes regimentais que,
nas circunstâncias atuais, aqui nos disciplinam.
Meu objetivo agora - e o estou cumprindo
..:_é levar aos Anais desta Casa, onde_estão representados todos os Estados da Federação, a homenagem e a reverência à memória de tão insigne
brasileiro.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que pude observar das discussões ocorridas dtU'ante a XI Reunião da COPPAL e de suas decisões que acabo de ler, foi uma preocupação
unânime das Jideranças populares continentais com o estado de dependência permanente dos países do Terceiro Mundo às economias desenvolvidas e muhinacionais dos
países desenvolvidos. Apesar dos esforços
ingentes desses povos em produzir matériasprimas e manufaturados, que tem seus preSr. Presldente, quero aproveitar ainda esses últiços aviltrados constantemente pelos consumos minutos que me restam para agradecer aos
midores desenvolvidos, chega-se à triste con·
dírigentes do Lar Druso-brasileiro o convite a mim
dusão que, por este caminho - de depen.dirigido para comparecer a homenagem póstuma
dência e submissão - jamaís-chegaremos
a Kamal Jumblatt a se realizar naquele dube.
a alcançar os elementares beneficias que
Kamal Jurímblatt foi o fundador do Partido Propossam oferecer o mínimo de felicidade e
gressista Socialista Libanês. ~sa _homenagem
conforto às populações marginalizadas.
póstuma E:Sfá sendo comemorada pela 1~ vez
Ficamos convencid_os que há de se buscar
ao querido mártir do Movimento Nacionalista Mu·
entre os países latino..amerlcanos os camiçulmano~
nhos da fraternidade efetiva e do diálogo perSr. Presidente, Srs. Seriado(es, foi, na realidade,
manente para que unidos possamos enfrenuma figura marcante na vida libanesa o grande
tar o quadro de dependência histórica e que
soda1iSta Kãfnal J~:.~mblatt. E n~ste momento queestamos submetidos.
ria deixar consignado nos Anais da nossa Casa
A nossa visita ao grande país limítrofe,
este convite que recebo para, como já disse, partialém de ter-me proporcionado a grande sacipar da 1O" homenagem póstuma a este mártir
tisfação de, naquela conferência, representar
assasinado nas montanhas do Líbano, ele que
nãosómeuPartido-oPDT -mastambérn
pregou, lançou as sementes e fundou o Partido
o grande líder nacioha1, que ontem mesmo
SóCía1ista Ubanês.
deixou o governo do Estado do Rio de JaneiEra 6 qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
ro, aJiç_erçado por um desempenho governabem! Palmas.)
mental que a História não esquecerá, o Dr.
Leonel de Moura Brizola, é·me grata pela peO SR. PRESii)ENTE (Lourival Baptista) culiaridade regfonal de o Brasil e o Peru se
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Fran~
interpenetrarem através da Grande Plantcíe
Amazônica_ por intermédio de meu Estado. _ c~, 9ue falará como Líder.
O Acre é como que o elo amazónico de liga·
O SR. ITAMAR FRANCO (PL- MG. Como
ção entre o Peru e o Brasit no contexto geoLíder. Pronuncia o seguinte discurso.)-&. Presípolítico do continente sul-americano.
derite, Srs. Senadores:
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
Deixo para comentar em outra ocasião a entrevista ao O Estado de S. Paulo de ontem, dia
, O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) 15 de março, do economista Affonso Celso Pasto·
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Hadre quando afirma:
dad.
. "A realidade é que o Ministro da Fazenda
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronun·
quebrou o País."
cia o seguinte discUrso.} - Sr. Presidente, Srs.
O País eSPera, rieste momento, uma resposta
Senadores:
adequada do nosso Ministro, face às assertivas
O centenário de nascimento de Heitor Villa-Lo·
do .ex-Presjdente do Banco Central.
bos, o maior gênio de nossa música no século
Esta é_ a fa'zão para"-fãlarmos em· outra oportuXX. decorreu no último dia 5 e vem serid6 festenida4_e! pois estaremos a espera do Ministro Funajado em todo o País com a pompa mcris justiro ou de quem de direito.
ficada.
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Pastore, Sr. Presidente, sr$. "Senadores. vai inafs
além quando diz:
"A esp_erança é que o Presidente Sarney
perceba que estâ sendo iludido e "troque toda
a equipe econômica, pois enqi.táflio -ela per·
maneC~r o $isterria produtivo corre sério risco de desintegração."

E vaThlaTs além o ex~Presidente do Banco Central:
.
"Estão arrancando o sangue do povo."
Sr. Presidente, na expectativa de que realmente
possamos esdarece~la, através das autoridades
governamentais ou da Uderança do Partido majoritário nesta Casa, faço apenas menção a essa
entrevista publicada em O Estado de S. Paulo.
Gostaria 9e abordar, hoje, um projeto_de nossa
autoria, apresentadó em 1981, que trata sobre
a Lei de Usura.
O projeto, Sr. Presidente, determina a aplicação
do Decreto n" 22.626, de 7 de abril de-1933,
Lei de Usura, às entidades integrantes do sistema
financeiro.
O Cohgresso Nacíoriãl decreta:
Art. 1~ As disposições contidas no Decreto n9 22.626, de 7 de abril de 193"3, relati..vas à limitação _das taxas de juros e outros
encargos cobrados nos contratos de mútuo,
são aplicáveís às instituições que integram
o sistema financeiro nacional.
Na oportunidade, Sr. Presidente, justificava o
seguinte:

Justificação
Com o advento da Lei da Reforma Ban·
cária (Lei n~ 4.595, de _31 de dezembro de
1964), que outorgOu Coffipe1ê?tda ao Corise- lho Monetário Nacional para "disciplinar o
crédito em todas as suas modalidades" (art
49, inciso Vl) e para ·'1imitar, sempre que necessá~o, as taxas de juros, descontos, comjs..
sões_ e qualquer outra forma de remuri.eração
de operações e serviços bancários ou fmancelros" (art. 4", inciso XI'), passaram os em~
presá rios do setor a sustentar a tese da derrogação parcial da Lei de Usura (Décreto rt'
22.626/33 ).
.
Na defesa de seus interesses mercantis,
alegaram que a legislação brasileira passou
a ter uma dupla sistemática em relação à
nlatéria: de um lado, o conjunto de resoluções do Banco Central estaria a reger, de-"
forma privativa e excludente de qualquertute~
la superior, as ativídades bancárias e, de outro
lado, a _"Lei çle Usura" e os demais cüspositivos de direito comum estariam a disciplinar as relações jurídicas entre os particu~
lares relativas aos contratos de mútuo.
Chegada a controvérsia ao Judiciário, ma·
nifestou~se, a princípio, o Supremo Tribunal
Federal no sentido de considerar aplicável
_a "Let de Usura" a todas as operações fmanceiras que envolvessem empréstimo de moeda corrente. Assim é que, em 1.965~ a Alta
Corle.impugnava a valtdade da ''taxa de fiscalização, a qual na realidade não passa de
. emolumento financeiro disfarça<;lo (Recurso
Extraordinário n~ 55.823- Revista Trlmes·
· bal de Jurisprudência - vol. 34 - pág.
: 661 }; pouco depois declarava expressamente
' que o costume consagrado pelas empresas
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comerciais não poderia ter a força de revogar

os diplomas legais límítatívos da

remunera~

ção de capital (Recurso Extraordinário no

58A 14- Revista Trimestral de Jurisprudência - vol. 36, pág. 46); ainda no fina!
da_década de 60, reconhecia a plena vigência
das leis repressfvas da usura em relação a
todos os contratos (Recurso Extraordinário
n' 64.473- Revista Trimestral de Jurisprudência- vol. 53, pág. 21). o·entertdimento forense manter-se-ja imütável até o
inído de 1975 quando, ao julgar o-Recurso
Extraordinário n" 78.953, assim decidiu a
egrégia Corte:
--

''4uros, descontos, comissões e qutras formas de remuneração de operações e serviços bancários ou fim;mceiros: Desde o advento da Lei n~ 4~595, de 1994, que revogou
o art. 1" do Decreto n9 22.626/33 (Lei_ de
Usura), sujeitando-se áos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional. Reexame do
tema pelo Plenário-do Supremo Tribuna_] Federal." (Ementa do Recurso Extraordinário
n' 78.953, de 5-3-7"'_.)A nova interpretação consolidou-se, pouco

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito pra-

zer, nobre Sen_ado:r JarrW. t-Iaddad.
O Sr. Jarnil Haddad- Nobre Senador Itamar
Franco, V. Ex' não é piton, ni.as o- seu projeto
estava prevendo, na realidade, esse problema sério que é a usura no nosso País. Espero que esta
Casa, o_ mais prontafne11te possível, possa aprovar
esse seu projeto, para o mesmo ser encaminhado
Câmara dos Deputados e ser transformado posteriormente em lei. Mcis,-causa estranh~a. nobre
--SenctdQr_[ta_mai F'ra:nco, os conselheiroS, os crítiCos- de hoje, cOmo O Sr. Affonso Celso Pastore.
A Impressão que se tem- é que deixaram o País
num mar de rosas e que hoje, na realidade, a
nossa economia nauf('o,gou. Sabemos que esse
processo inn_acionár_io, ditado pelo capitalismo internacional, vem ocorrendo no Pais progressivanlénfe ·e durante os vinte anos de regime autoritário, de regime excepcional, que tivemos, esses
))tóblemas foram se agravando. Com a ilUsão do
cruzado,.desfeito no Plano Cri.iZado li, voltou nbvarilEfnte o ciclo da especulação financeira, o ciclo
da inflação galopante, que era fato do passado.

a

Causa-me estranheza e repúdio até, quando vejo

depois, na Súmula n9 596:- elementos de proa, Presidente do Banc-o Central,
"AS d_jsposições_ d_QDecreto n" 22.626/33
Ministro do Phniejamento e Ministro da Fazenda
não se aplicam às taxas de juros e aos outros
do Governo passado, a criticarem a atual politica
encargos nas operações realízadas por instieconômico~financeira, como se não tivessem,
também, deixado este Pafs numa situação muito
tuições públicas ou privadas, que integram
tflsre- e o povo numa situãção muito difícil.
o sistema financeiro nacional."
Consagrou-se desta forma de maneira defmitiva a tese de longa data esposada pelos
O ~R. ITAMAR-FRANCO- Nobre senador
representantes do capital financeiro.
Jamil Haddad, agradeço a interVenção de V. Ex>
,
.
_
.
_ _Aí é que está o contraditório: -o ex.Presidente do
E, ho;e, Sr. Prestdente, nao set se esse ~-5~ 0 ·-·Banco ·central, na- sua entreVista pUblicada cOm
capital que rege o no~so sistema produtiVO nao. grande destaque ontem; no Estado de S. Paulo,
estariade:acordo-elemesmoquev:msofrendo
faz exatamente uma abordagem, dentro da sua
também, JUnto com o povo, as exorbttan:es
·'Visão é evidente do endiVidamento externo do
de juros - não estaria a defender, ho;~, a Lei
País, 'do relacion~mento com a comunidade fide Usura.
nanceira internacional. Por que o contraditório?
Porque exatamente aquilo que combatíamos, toRazão_ pela qual, não _cabe ao _Coogresso
Nacional apreciar o méritQ das decisões judi- cios nós combatíamos, V. Ex~ e tantos outros que
aqui se encontram neste instante no plenário do
cia[s. mas tão-somente_ adotar as medidas
Senado, estamos assistindo exatamente à regreslegislativas cabíveis de sorte a proteger o interess_e público. A comunidade brasaeira, na _ são e à: volta da mesma situação anterior à chama·
sua imensa maioria, repele os excessivos pri- da Nova República. Alguns falam em tabelamenvilégios outorgados ao capita1 financeiro em to. Sabemos que o tabelamento seria, por exemdetrimento das_outras atividades económicas plO, -c.- Controlei direto dos juros; alguns falam em
produtivas. t: hoje entendimento corrente administrar Os juros - e esta tem sido_ a tônicaque as tendências inflacionárias vêm sendo Ô9 atual Governo -, sabendo que administrar
osjui'os seria o controle indiretodo.Sjuros, quando
realimentadas pela própria política oficial...
rlós entendemos que neste instante o Pals precisa
Isto é mais do que uma verdade, estimula a realmente regressar a 1933, quando, naquele ano,
especulação financeira_ em níveis Jamais vistos em se acl_o_tou_ a Lei da Usura. E foi por isso, Sénador
nossa história.
Jamil Haddad, que, ao encerrar as minhas palavras antes da intervenção generosa de V, Ex•, lemE aqui, Sr. Presidente, nós que combatíamos rs. Senadores, que, se nós podemos colocar os
a ciranda financeira durante o regime discricio- tanques nas refinarias, se nós podemos fazer uma
nário, durante o regime autoritário, como inte~ intervenção das Forças Armadas nos portos brasi~
grantes do PMDB, tristemente assi.stimos à ~ova leiros•. quem sabe também uma i11teryenção, nesRepública manter a mesma ciranda finance1ra.~
te sentido, pode~i~ fazer com qu~ as taxas de
__ juro.s b_aixassem neste Pafs.. Não vale a pena a
Razão pela qual, Sr. Presidente e Srs. SenadO- -- descu1pa da comun!dadé financeira internacional.
res, que sobrestados os_nossos projetas, recordo
Esta descu1pa agora não prevale~e, quando oBraao Senado da República, esse nosso projeto que
sil adota, ainda que não a moratória da sua sobe~
ai está, na expectativa de que o Governo Federal,
rania, mas uma moratória técnica, para justificar
não tão grave na assertiva de Affonso Cel&e Pasto·
ainda hoje, o que acontece com·o mercado fman~
re quando afuma que o nosso País está quebrado, ceiro.
mas na expectativa, Sr. Presidente,- quem sabe?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
- de_ que os tanques também poderão ser colobem!)
cados para baixar as taxas de juros.

à SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA.
_Como Líder, pronuncia o seguinte d_jscurs_o.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pretendo trata.r aqui de um (roblema que me
parece ser da maior gravidade para a classe média
brasileíra, que é a questão elo Imposto de Renda,
ou imposto sobre a renda. Porém, Sr. ?__residente,
receio faZê~lo diante do que estou vendo, porque
os nobres Colegas aqui, quando pretendem fazer
qualquer crític_a à_No)la RepUblica, têm que_necessariamente fazer o seu itinerário passar pela Velha
República e ~ta.cá-la também.
O Sr. Itamar Franco -Mas é a mesma RepúM
biica ...

O Sr. Jamil Haddad- Sim, me parece que
éa_mesma...
O SR. JI\RBAS PASSARINHO-Se V, Ex"

desejam aparte, eu o concederei com muito prazer. Ainda não iniciei, mas apartes clandestinos
eu prefiro que não .Sejam dados; os apartes ostensivos eu deSejo receber.
- Dizia- e repito, Sr. Presidente, para que conste
das nOtas taquigráficas -, uma Bancad? de Oposição, caracterizada pelo Líder do POTe pelo Líder
do PL, que a República é a mesma. Se é a rliesma,
nal:uralmehfé bastaria que S. Ex's se detiVessem
sobre ela _e não sobre aquela que a antecedeu,
Vou provar aqui que uma dessas -~_çusações
é inteiramente descabida. Trata-sé de matéria da
revista Exame, em seu n'9 372;- que lem a data_
de 18 de março, ainda, portanto, a vir, que trata
.da matéria de Imposto_ de R~nda e diza_ssim:
"' leão está solto. O fiSco retomã práticas
- antigas ao melho~: estilo da Velh.a República
se vale de uma série de artimanhas, truques
e golpes para meter a mão no bolso do contribuinte."
-

e

taxa:

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

O Sr. Jamil Haddad aparte?

Permite V. Ex' um

concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. que falará pela Liderança do PDS.

Portanto, parece até que os nobre Senadores
inspiraram na tônica de atacar esté!; República,
lembrando a antiga.
s~

Óra, aqui temos um gráfico, preparado pela
própria Revista que mostra _clara_me_n_te como o
Imposto aumentou.
_
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que
este Imposto sObre a Renda, tive a oportunidade,
quando era meu auxiliar no M.inistério, o Prof.
Máriq SiinOnSen, de pedir~lhe que se modificasse
o critério, que ele frzes_se L!_ffi estUdo para modificar
os c::ritériQs, porque d Imposto sobre a Renda é
uma coisa e o Imposto sobre Salários é outra
coisa completamente diferente. E a minha idéia
- era a de se-fazer o ImpostO sobre o patrimônio,
porque vi várias vezes pessoas que têm um grande
patrimônio pagando menos imposto do que
aqueles que são apenas assalariados. E, particu~
larmente, quarido se trata do funcionalismo público· da União, como o do Legislativo e o do Judi-_
dário também; porque ·esses não têm como fugir,
evidentemciife, à taxação- e sãO, como provarei
atra~és do próprio documento_ da reviSta-Exame,
os mais sacrificados<
-Aqui estâ, Sr. Presídente, e eu passarei à Taquigrafia, no estilo da Casa, comõ o Imposto aumenta neste gráfico. Vem uma série histórica de
1981 até 1986. Eu não tomei 1981; tomo Como
- ponto de referência 1984.
_ _~ __
E, ainda há pouco, eu mostrava ao Senador
Alexandre Costa, que é bom em Matemática, também, e que me dizia que ninguém poderia pôr
isso ·em dúvida,
.
. -·
. Em 1984, o Imposto pago na fonte, mais o
ImpOsto devido na declaração, ou menos a,té a
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restituição, sobre a renda bruta anual~'!.!..Pe~~en~:
tagem. Quanto dava?

Em

1O Salários mínimos

a velha e atacada Velha República tomava, na
mordida do leão, 1,28%; trinta saJários mínimos,
11,83; sessenta salá-rios minimos. 18,84; ce_!!l sa-

lários mínimos, 24S9; e cento ednqÇlenta salários
mínimos, 27,78. Portanto, a seqüência progres-

siva estava caracterizada num imposto que, supostamente, é o imposto mais democrático que
se tem. Ttra-se a renda para repartir por aqueles
que menos têm através do servlçcr público.
Eu li os números de 1984. Agora vou ler os
números COil'éspOndentes a 1986, sobre os quais
nós estamos fazendo as nossas dedaraç:ões. Trinta salários mínimos, praticamente _a mesm~~oisa,
de 11,83 passou para 12,32; seSsenta salártos
mínimos, de 18,84 para 21,47, corresponde a um
aumento de 14%, em média; cem salários mínimos, de 24,39 ·para 28,aa; cor-responde á um
aumento de I 8%; e de cento e dnqüenta salários
mínimos, 27,78, para 33,64, corresponde a um
aumento de 21%. Agora, tomemos a faixa onde
estão, normalmente, caracterizados os trabalhadores de colarinho branco. Não no sentido que
se passou a utilizar depois das fraudes, mas o
colarinho branco do fundonário burocrata, do
funcionário que representa a classe média baixa,
são dez salários mínimos. Dez salários mínimos
passou de 1,28 para 2,87, o aumento foi "apenas''
de 130%, 130% ad;mtando exatamente essa dasse. Diz-se; ainda, que o Imposto, aqui no Bra§il,
é baixo, quando, na verdade, o estudo que a revista
traz aqui nesse número prova que ele é muito
maior do que nos Estados Unidos. E acrescentaria, ousaria dizer que para esta classe a que
me referi, dos 1O salários mínimos, a taxação é
mais grave do que se faz na própria Suécia, onde
a taxação sobre os rendimentos bem mais elevados chega a 98%, mas nunca sobre os rendimentos mais baixos. Isso sem consjderar a conjuntura sueca da economia, que atende ao homem desde o nascimento até à morte.

O Sr. Divaldo Suruagy- Pennite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO muito prazer, Senador Dlvaldo Suruagy.

Com
- -

O Sr. Divaldo Suruagy- Gostaria de acrescentar a esses argumentos altamente válidos de
V. Er-, porque nós estamos assim reputando da
maior gravidade, que isso foi dito no questiona·
mente da Bancada do Partido da Frente Liberal
aqui no Senado, ao convidar o Dr. GUiffiel-irle
Quintanilha, quinta-feira úJtima, para um debate
de mais de três horas, quando extemamos àquela
autoridade que os grandes "contribuintes", os
grandes empresários têm melhores condfções de
fugir ao pagamento do Imposto porque é sabido
e é notório que o mais bem pago contador dessas
empresas não é aquele que tem melhor conhecimento contábil e, sini, o que melhor sabe sonegar
o pagamento do Imposto. Então, isso deiXa a dasse assalariada, a classe média realmente a mais
atingida por esse sistema tributário que passa a
ter característica de injustiça, ele que d~eria ser,
em teoria, o mais justo. Quero réfereiidar os argumentos de V.~ pela oportunidade de tratar desse
problema que está afligindo a classe de assalariados neste País.
OSR.JARBASPASSARJNHO-Agradeço
a V. Ex" o aparte e dele vou me servir, se V~ EX"
me permite, naturalmente, mas, antes, querd salientar a injustiça do texto, do que representa aqui,
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prat_lcamente, o que nós chamaríalnos a manchete:
-

perspectiva qUe o contribuinte esperã do responsável pela arrecadação do tributo.

"O Fisco feto ma· prátiCas Antigas. "-Ora,
antigas, não;" e ao melhor estilo da Velha
República, se vale... " - Também não, porque ao melhor esljlo -ºa Velha República, eu
moStrei aqui o quanto significaVa, como taxação; sobre esta classe de assalariados.

O SR. JARBAS PASSARINHO:._ Eu nem
vou falar em carranca, senão _vou lembrar a Velha
República, ela é culpada por tudo.

Portanto_,_ é_ um esb1o muito mais aperfeiçoado. E, a partir do momento em que_ eu me siavo
do ataque, Isto é do ?!Parte de V. f:x4' Não é nem
uma questão de lapso intencional, foi inteiramente
inintendonal. t: para louvar o Partido da Frente
Liberal, que fez o seu esforç_o. Eu vi o nobre Líder
nesta Casa, Senador Carlos Chiarelli, na Televisão,
falando com a desenvOltura que lhe é peculiar
a respeito desta matéria. Mas, vi também, a ftSionomia do Sr. Quintanilha, e pela fisionomia do
Sr. Quintanílha, conclui que todos os argumentos
dO nobre Uder da Frente_ Liberal estão fadados
a uma pregação no dese~. EsPero, entretanto._

O Sr. Carlos Chlarelll_- Per!TJite V. Ex" um
aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- •••que V.
Ex's sejam mais feliz_es do que o PMDB, que silendOu, que_ tem a maior Bancada hoje de apoio
ao Governo, e de quem o Ministro da Fazenda,
responsável nesta faixa também, foi uma espécie
de cabo eleitoral, não cobrindo o Brasil inteiro,
mas foi um pouco intinerante, em favor das candidaturas, que hoje praticamente mostraram toda
uma mancha - isto n~o tem sentido leviano nenhum, nem qualquer sentido recôndito - esta
mancha do PMDB dominando todo o Brasil, com
exceção do PFL em Sergipe, e que nem deveria
talvez- citar aqui, pelo iniportuno em relação ao
Senador Albano Franco. -

A -colocaçãO que eu faço, pOrtanto, é baseada
na esperança- de que se consiga uma coisa um
pouco melhor do _q~,te ouvi_çlizer~ nobre Senador
Carlos Chiare_lli, V. Ex• que vai me apartear. Porque
dizer apenas, como o ex-GoVerhadoi" do seu Estado, que diz tem algo a receber e nem se faz um
encontro de contas, é alQ-o que também não intereSsa à dasse ac_b_a:tada de salários, e achatada
também brutalmente pelo Imposto de Renda.
Nem todos têm, evidentemente, algo a receber
pãta fazer o ·encontro de contas com a Receita.
E lastimável, profundamente lastimável, que não
se faça nenhuma correção no imposto retido na
fonte no ano passado, como se diante de nós,
com a maior hipocrisia possível - não posso
fugir da palavra - "Se declarasse que a inflação
do ano passado foi zero.
O Sr. Carlos ChiareDi- Foi ...
O SR. JARBAS PASSARINHO- Diz o nobre S_enadOr tar!o.S- Chiarem que foi e, aproveitando esta oportunidade, do1..1 a S. Ex!' a palavra.

sr.

O
Carlos Chiarem- !lustre Líder, gostaria, em primeiro lugar, de tranqüilízá-lo com reJação ao cenho carregado e a fisionomia sisuda
do Secretário da Re<:ejta Federal.
OSR. JARBAS PASSARINHO-Não, tran·
qüiliza mais V. Ex", não bem a mim.

O Sr. Carlos Chiarelli - Afinal de contas,
se ele tem que fazer o papel de "leão", o leão
dev_e__ ser pelo menos relativamente carrancudo,
sob pena de, não o sendo, não inspirar aquela

O Sr. Carlos Chiarelll - Não vou falar nisso,
evidentemente, porque não deixo_de ter as minhas
origens e as reconheço na plenitude.
O SR. JARBAS PASSARINHO provocação.

Não foi

O Sr. Carlos Chiarem- Não, evidentemente:.
O que eu go"staria d!=! dizer, ilustre Líder, é que
com a presteza que se 'impunha, o Partido da
Frente Liberal tratou de chamar ao debate, aqui
nesta Casa, o Secretário da Receita Fed.eral, a
ele e aos seus assessores, para que pudessem
irãzef o -depoiinento, a explicaçãO e, sobretudo,
se expus~ssem à critica que os nossos Senadores
iriam traduzir e o fizeram com absoluta presteza
e eficiência. Creio que alguns aspectos, realmente,
foram -elucidadOs. O CongresSo Nacional, Câmara e Senado, votou urna lei que implantou o sistema de bases correntes. Nós não podemos nos
- omitir, nem podemos nOs olvidar da decisão tomada e que tinha por finalidade, rigorosamente,
dar um tratamento mais adequado a quem menos
ganhasse, fazendo com que essa parcela da população ficasse excluída de qualquer tributação e
até de qualquer compromisso formal com a Re·
ceita e, ao mesmo tempo, se gerasse ·eontraprestação de forma a equilibrar a capacidade de arrecadação, ônus maiores para quem mais ganhasse. isso aí aconteceu nesta Casa, V. EX!' não estava,
para infelicidade do Senado, participando das
nossas deliberações ...
O SR. JARBAS PASSARINHO obrigado.

Muito

O Sr. Carlos Chlarelli - ... num momento
transitório, eu diria, num crepúsculo entre dois
clarões da sua _perman_ência na Casa Legisl~tiva

Mas, acho que foi uma bela decisão, uma decisão
acertada em termos de justiça sociid tributária.
Dtsse-nos o Secretário da Receita Federal que,
por força dessa decisão e dessa lei, um milhão
e oitocentos mil contribuintes ficaram excluídos
da imperiosa necessidade de se Yer com os- seus
ganhos retidos na fonte, menos ainda corri a obrigação de pagar, não precisam declarar, náo têm
salário retido e não pagam, e que se agravou
- e aí vem a questão --:- o pagamento daqueles
que ganham mais que 20 sal~rio:> mínimos. Então
teria havido, realmente, na distribuição da gangorra tributária um critério seletivo de distributivismo que seria defensável nos tennos da lei.
Agora, o que cabe nesta hora, _ilustre Uder e Senador, é dizer a V. Ex" que as ponderações feitas
pela Bancada da Frente Liberal, em nome da dasse média, dos contribuintes deste País, parece
que, apesar da carranca e da sisudez do Secretário
da Receita Federal, que V. Ex" deteCtou no vídeo
colorido da televisão, as ponderações do Partido
da Frente Liberal parece que têm perspectivas
de terem caído em terreno fecundo. Dentro de
- 20 minutos, teremos um encontro com o Ministro
da Fazenda, Sr. Dílson Funaro, e vamos ter dele
as primeiras ínformações sobre os estudos feitos,
neste último fun de semana, pela Receita Federal,
es_tudos feitos em cüna da proposta do Partido
da Frente Liberal, estudos feitos em cima das
manifestações dos Senadores Divaldo Suruagy,
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José Agripino, Hugo Napoleão, Odac:ir Soares,
enfim, de tantos quantos participaram do debate.

E a idéia parece-me a mais pertinente, ainda que
não haja nenhuma definição, porque ela o será
hamento do Ministro do Presidente da República,
ê a de fazer a correçâo_atualiz~çia com a tnnação
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não militar e que não Magistrado. Portanto ele
não tém vantagens em relação ao Imposto de
Renda_s como têm essas três outras categorias
ou d~sses se quiser. No exercício passado essa
mesma pessoa teve duas fontes de renda e_ neste
ano perdeu_ uma delas. E no exercício passado
com as duas fontes de renda que eram somadas
bem malares do que aquela que agora passou
a ser o fundamento da s1,1a declaração, feita a
deflação, ele teve uma devolução de 55,9 ORTN
na época, ou seja, 4 milhões, 476 mil e 242 cruzei[0_~, com uma -renda líquida de 140 milh_c?es, 456
mil_ e 920 cruz.ekos. Este ano, com os ·aumentos
dados mas reduzidas as fontes de receita a Sua
r~ndã líquida passou de_ 140 para 214. E em vez
dereceber 4.476 mil cruzeiros ou seja,. 4.476 cruzados. ele vai pagar "apenas" 12 milhões antigos,_
. O li ! ~ mi_! c_r_uzados atuais. E isto retido na fonte
29. mil o que significá que do seu salário ele já
entra- Para a União, de acordo com esta nova
regra de trabalho da Receita Federal, entre 2 e
meio e 3, um pouco menos que 3 _saládOS d,e
um assalariado.

plena do Imposto retido na fonte, porque o que
estamos assistindo, realmente, é a grande defasagem, o grande gap do processo, é que a retenção
na fonte, a partir de 31 de março, se faça sem
a correção atualizada, já que se ~xcluiu o valor
inflacionário dos últimos me:;;es_. Isto incluído_, te·
ríamos excluídos alguns contribuintes de uma
contribuição que até poderia parece, e é, indevida,
sobretudo os de menor ganho. Se isto--ocorrer
como espero que oco_rra, na verdade teremos
uma bela demonstração de resultado efetivo e
eficaz da ação partidárta, em termos de sermos
capazes de sensibilizar a tecnocracia, o que é um
fato quase inusitado na história deste Paí.s. - e
a Frente l.Jberal marcará um tento em nome do
COngresso, e acho que isso naturalmente _será
saudado com a tradicional isenção e com a capacidade brilhante, oratórict e intelectual de V. Ex" .
Disse- o-nobre senadOr Chiarelli que teria sido
Era uma .informação que eu tinha a dar, cOnhe·
feito até para favorecer. Mas parece que S. Ex'
cendo os seus argumentos, aceitando a grande
não prestou atenção quando mostrei o quadro.
maioria deles e dando ~sta informação sobre essa
Para quem ganha até 10 salários rrúnimos o_aucontinuidade das gestões que o Partido faz e que,
mento é de 130% , entre fim de 84 e fim de
possivelmente - não lhe digo com certeza 86.
.
mas possivelmente serão esses argumentos e
ponderações acolhido_s por uma área ministeria~
Então, aqui está uma prova de que justamente
diga-se de passagem, que não corresponde ao
a classe, dentro doS assalariados de classe média,
nosso Partido, mas que, seguramente, como coli~
os mais atingidos foram aqueles que têm m~nor
gada haverá de atentar para as ponderações em
remuneraÇão. nome da sociedade brasneira que faz o Partido
da Frente Liberal.
O Sr. Hugo Napoleão- Concederia V. Ex"
um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO -Antes de
ouvir o discurso de V. EX' - perdão! o aparte,
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o
-eu já havia saudado a Frente überal, já havia
Senador Hugo Napoleão.
dito que a Frente Uberal e até fLZ.urn_a provocação
ao PMDB.
O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Líder Jarbas
Passarinho;- acredito perfeitamente, como V. Ex'
O Sr. Carlos Chiarem- Essas ligações não
quehá alguns excesso:; na legislação do Imposto
são efetivas mas são afetivas.
de Renda de pessoa física para o presente exercí·
cio. E tanto achO,- (Jüe compartilhei do pensaO SR. JARBAS PASSARINHO- Como?
mento dos meus colegas do Partido da Frente
Uberal no Senado e compareci à reunião a que
O Sr. Carlos Chiarem- Essas ligações com
fizeram referência os Senadores Carlos Chiarelli
a Frente Liberal não são efetivas maS são afetivaS.
e DiValdo Suruagy. Mas o cerne da questão a
mim m~ parece ser sempre aquele da justiça do
O SR. JARBAS. PASSARINHO- Elas são
Imposto. Este problema é multissecular. Senão,
afetivas em relação·ao Senado e a todos os brasi·
vejamos. Já os EVangelhos contam a passagem
leiros. Mas, o que me chamou a atenção, fundaem que os judeus procuraram surpreender a CrisK
mentalmente, na explicação dada pelo nobre Líto fndagarido sobre a justiça de um tributo devido
der Carlos Chiarem, prfmeiro, é aguardar o que
a César e exigindo dracmas. Moedas às mãos,
vai acontecer, segundo, é verificar que a fonna
indagaram a Cristo a quem deveriam ceder, dar
perversa com que se atuou foi não apenas locali~
ou pagar essas moedas, ao que Ele respondeu:
zada na não correção como se a inflação tivesse
"Dêem a César o que é de César e a Deus o
sido zero no ano anterior.
que é de Deus, porque Dele é o reino do Céu".
' Foi também com que as tabelas de_dedução,
O SR JARBAS PASSARINHO- Algo que
todas elas se transformassem em vantagens daestá_ sendo posto em dúvida atualmente...
das com a mão esquerda e tiradas com a direita.
E tiradas com muito mais força do que com beneO Sr. Hugo Napoleão- Acredito e estou in~
volên_;ia. Por exemplo: nas deduções cedulares
teiramente de acordo. É verdade- quanto a isto,
um assalariado que tem uma possibilidade de
lamentavelmente, isto está ocorrendo. Mas o que
dedução mais alta recebe um piso afri:lVés do
ia acrescentar é exatamente isto:_ é a questão da
qual na verdade é um teta, ele n_ão poderá ultrajustiça do imposto. Até que ponto, justo ou injusto,
passar aquele desconto. Erttao aumentaridO-se
nunca ninguém, a meu ver, conseguirá fixar, mas
as alíquotas como fizeram dando a impressão
esse é o_ problema básico._ que se estava diminuindo em beneficio do povo
e diminuindo as deduções e não corrigindo o
O SR. JARBAS PASSARINHO- Agradeço
Imposto na fonte que já foi retido no ailo passado
a V. Ex-. Quanto à filosofia do imposto, eu não
o que se fez foi brutalmente inverter o processo.
tenho dúvida- eu o classifiquei como um iniposEu gostaria de mostrar este doc_umento que
to até mais democrático, desde que ele sejª_ feito
é de um assalariado que não é Parlamentar, que
de forma a poder caracterizar essa contribuição.
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Uma vez eu vi, aqui~ sentado riesta cadeira que
hoje o destino novamente me reservou, como
é que_ nós, homens assalariados, por exemplo,
éramos violentamente arroc1lãdOS Pelo ImPosto
de Renda, enquanto gue, como di,zia ainda há
pouco o nobre Senador Divaldo_Suruagy; outras
pessoas que trabalhavam no campo financeiro,por exemplo, tinham a renda não tributável ou
apemiStributada na fonte, inteiramente favorecida, e vi nisto um escândalo; quando a revista
publicoU a deClaração de renda do Sr. Thippo,
se não me er1gã:no, "que era: um· especialista em
passai o ·•conto do vigário" na alta burguesia paulís_ta. Entãp, depois que verifiquei que ele podia
ganhar infinitamente mais' e págar infinitamente
menos, eU Conclui que nós est_ávamos sendo lesa·
dos dentro d;;l filosofia do imposto a que V. Ex'_
se r_e[ere QSr. Senador Carlos Chiarelli falou em
oc:a"so_ e bnfhÕ de duas aJv_oütdas. Agradeço a
S . .EX. a r~~rêncfa tã9 generosa. Realmente, a
cada ocaso, neste Planeta em que vivemos, sucede uma alvorada se temos tempo de vê-la. Diria
apenas que a colocação que fiz tem uma articula-ção, agora, com o que direi. É relativamente, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a esta viagem últjma
do Ministro da Fazenda, do ilustre Sr._DIT_son Funa·
ro. Vejo que não devo, inclusive, perder a oportunidade_ de fazer com que os brilhantes companheiros da Frente Uberal convençam o ~S~cretário
de Receita- disse o Senador Carlos Chiareli que
Serla dentro de vinte minutos, quero ser mais bre·
ve, porque quero gozar do beneficio dessa solução em favor dos que podem menos do que eu.
O Ministro-vai ao êxterior, e· de lá recebemos informações por S. Ex" mandadas, ou pelo grupo que
manipula, e parece tudo um mar de rosas. Parece
-que, subitamente, a comunidade financeira internacional pôs o coração acima do bolso e resolveu
ser, alegremente, companheira da,s dificuldades,
vicissitudes brasileiras. Mas o resultado prático
me parece outro. Paulo_ Francis escreve de lá e
diz que o nosso Ministro da Fazenda foi recebido
pelo Ministro correspondente dos Estados Unidos
no corredor do Ministério e em pé: Tive oportunidade de ser Ministro durante pouco mais de
nõve anos, a prova de "que este País é tão falto
de gente importante e boa. Mas, quando eu não
queria realmente receber de yolta alguém, eu recebia, em Pé, no corredor, e dizia que tinha uma
atividade imediata a obrigar.
Mas o pior não foi isto ...
O Sr. Carlos Chiarelli - Nobre_ Uder, não
faça isto, porque pode haver alguém que tenha
sido recebido no corredor.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Duvido.
Aqui, neste plenário, tive oportunidade de fazer,
n9 passado, alguns reptos. Não vou reptar V. Ex"
porque não merece o repto. Apenas, como ironia,
seria _cabível. Qescabível como objetivo. Provavelmente V, ~ quer tirar uma farpa não em cima
de mim, mas em cima de qualquer outro ministro
que não o tenha recebido bem e se serve da
oportunidade.

O Sr. Carlos Chiarem - É um teste mais
dQ_que àCortesiã.-

à-m~rii6iia

O SR. JARBAS PASSARINHO - Então,
eu verificO- qUe- ó MiniStro: Yãl a Roma, e vem de
lá uma bela noticia de que nós tínhamos obtido
um empréstimo - demonstração de confiança
- de 57 milhões de_ dólares. Para quem está
precisando de 4 bilhões de dólares de dinheiro
novo, isso deVe ser realmente um volume extraor·
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dinariamente edificante, 57 milhões! Depois S.
EX vai ao_ Japão, e no Japão declara que vem

de lá com um novo empréstimo de 75 milhões
de dólares. Mas, pela curiosídade que eu tenho,
e o demónio da dúvida dizRse que é aquela que
produz o bom resultado, fui verificar. Os 57 milhões de dólares de Roma já estavam concedidos,
Sr. Presidente. Eles estão ligados ao projeto brasileiro do subsônico bombardeiro e caça AMX. em

que a EMBRAER brasileira já tinha obtido isso
com o seu prestígio obtido junto à Aeritália. E
quando chega ao Japão, a coisa é muito pior,
porque aí eu tinha algum conhecimento de causa.

Eu sou um representante do Pará, estava acompanhando o problema da ALUNORTE, que já está
perdido, e da ALBRÁS, que e~â em curso. Ora.
a A1umínio Brasileira, a ALBRAS, precisava fazer
uma nova linha e precisava fazer uma duplicação
das suas instalações atuais, porque, infelizmente,
o pólo aluminífero do Brasil, que devia estar no
Pará, devido aos esforços do Senador Alexandre
Costa, está passando para o Maranhão. (Risos).
Eu disse Alexandre Costa... Então, o que se passa?
Esse projeto já tinha sido_deferido preliminarmen~
te ao Dr. Eliezer Batista, e, recentemente, ao seu
sucessor na Ciá. Vale do Rio Doce, que é o Dr.
Mascarenhas. Então, não há dinheiro novo ne~
nhum. Esse dinheiro já estava obtido. Ainda em
comparação com a exigúidade que ele representa, a parcimónia do que ele significa - lastimo
que o Senador Itamar Franco não pudesse ter
ficado aqui no plenário, porque S.~ estava falan~
do sobre a convocação do Ministro Funaro, mas
lastimei muito mais se não trouxermos aqui o
Ministro da Fazenda, para que S. Ex" nos explique
essa boa vontade do mundo financeiro intemacional.

O Sr. Carlos Cfliarelli- Concede-me V. Ex"

um minuto, fora do Regimento?
OSR. JARBAS PASSARINHO- O tempo

é de V. Ex'

O Sr. Carlos Chiarelli - Apenas considerando que todo debate se restringe e se amplta
no mundo das relações financeiras, do Imposto
de Renda à moratória e da moratória passando
pelos investimentos internacionais no Brasil, no
Brasil e no Pará...
O SR. JARBAS PASSARINHO -
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Perdão,

no Pará, não, porque o Pará é Brasil.

O Sr. Carlos Chiarelli- J:: mais do que isso,
EX" Mas o que eu gostada de dizer é que nós
estamos, neste momento, na Mesa do Senado
Federal, com uma proposta, subscrita por V. Ex•,
faltando~nos apenas a formalização, que Será na
quarta-feira pela manhã, creio eu, de criação de
uma comissão que vai acompanhar exatamente
a questáo da renegociação da dívida externa, da
moratória e sobretudo os resultados do périplo
ministerial. Vamos ter oportunidade, em votando
na quarta-feira, de ter aqui, com a comissão e
com os demais Senadores, o Ministro Dilson Funaro, para explicar detalhadamente aquilo que hoje é uma mera informação de coluna de jornal,
do jornalista Paulo Francis, que, com todo o meu
respeito, m!'!rece um pouco mais de cre~ibilidade
que me merece o Ministro da Fazenda que nos
diz do resultado exitoso de suas gestões. fico
com o Ministro, como ficava corTI- o Ministro à
época em que V. EX' era Miriistro. Como fico ainda
hoje com os depoimentos de V. _Eii, quandQ eles
o são de fonte autêntica. Então, em razão disso,
eu, inclusive, vou, neste momento, afastar-me do
plenário, lamentando profundamente não poder

continuar a ouvir as ponderações extremamente
judiciosas e a análise crítiCa-tão ponderada de
V. Ex', sempre rnestre, e _eu sempre discípulo,
para poder conversar com o Ministro da Fazenda,
inç_lusive no sentido d,_e que nós possamos tê-lo
já devidament~ preparado e predisposto, independente de qualquer convocação. Se nós pudermos
aprovar, como espéro que oco-frã na reunião de
quarta-feira, pela manhã, a criação da comissão
sobre dívida externa, nós deveremos ter aqui o
Ministro na quinta~rerra, para debater com o Senado da República, como convém, como o País
deseja e como a opini~o pública requer e como
V. ~ questiona com tanto brilho, para que nós
saibamos adequadamente o que aconteceu, sobretudo o que ele pretende que aconteça com
a estratégia que vai desenvolver. Vamos juntar
o Imposto de Renda com a dívida externa, vamos
trazer o Ministro, e o Ministro seguramente, volto
a dizer, não é do Partido da Frente Uberal, mas
posso-garantir que S. Ex" virá, porque, afinal das
contas, integrcmte da Aliança Democrática, deve
ter o espírffo liberal que nós ternos na condução
desse tipo de que$tlonamento. Era apenas a informação_ que gostaria de prestar a V._ Ex"

O SR.

JARBAS PASSARINHO -

Teria

muita coisa ainda a responder a V. Ex•, mas acho
que de'io render-me a sua missão importante.
Desejo-lhe o maior êxito possível, não êxito letal,
mas o êxito do bom sucesso no trabalho que
V. ~ vai ter junto ao Ministr_o. Será apaziguador
para os assalariados, e as suas últimas palavras
são tranqüilizadoras para o meu eminente colega,
Senador Itamar Franco.
Acabou o Uder da Frente Uberal com sua alta
responsabilidade, de declarar que o Ministro Dilson Funaro virá aqui, e então V. Ex~ e eu_ teremos
oportunidade de fazer perguntas e provavelmente,
como na Velha República, talvez se possa obter
respostas, pOiS aqui tive oportunidade de trazer
o Ministro da Fazenda por mais de uma vez, para
obter respostas. E a presença do Ministro Mário
Henrique SimoO:Sen, por exemplo, lembro-me, foi
marcante, em duas sessões de convocação do
Ministro.
Mas o assunto, para mim, se conclui aqui, Sr.
Presidente, na primeira intervenção minha no Senado da República em minha volta. Entendo que
nenhum de nós é_ masoquista; nenhum de nós
deseja a desgraça de seu País, para poder bater
as mãos, Como dizia Eça de Queiroz, até deixá-las
inchadas de tanto palmear, apenas porque o Governo vai mal, porque nós todos estamos no Governo. Estamos no Qoyerno na medida em que
sofremos a sua conseqüência. Não me adianta
repetir a velha piada de um lorde inglês, que ia
a bombordo de um barco, e este começou a
adernar a boreste, e ele chamava a atenção: "Cuidado com o bordo de vocês que está afundando"!,
Como se o ~~!e não foss_e afundar em seguida
Eu posso estar no bordo que estiver. O m":u objetivo, para fazer política de Oposição nesta Casa,
é contribuir para que a verdade apareça, para
que ela surja, e, naturalmente, todas as vezes que
as farpas me atingirem, na referência inevitável
aos últimos vinte anos, terei a oportunidade também--de provar que nem tudo o que se diz é
verdadeiro.
Esta é a alegria com que _eu, neste rnoffiento,
posso falar ao Senado da República, Sr. Presidente, marcando a minha volta a esta Casa Muito
obrigado. (Muito beml Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Sobre a rnesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 19-Secretário.
-

1:: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 3, de 1987
Revogaalein~

7.170,de 14dedezem-

bro de 1983.
O "C::ong-resso Nacional decreta:
--Art. 1~ Fica revogada a Lei n" 7.170, de 14
de dezembro de 1983.

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em con·
trário.
Justificação
Desde o advento da chamada Nova República
- assim batizada pelo seu principal fundador,
o falecido Presidente Tancredo Neves - que .se
_fala na revogação da legislação repressiva e limita~
Uva das liberdades politicas dos cidadãos ainda
em vigor no Brasil, o denominado "entulho autoritário". Mas, de concreto, no rumo dessa .revoga·
çãtniecessária, quase nada se fez e avançou por
enquanto.
A Assembléia Nacional Constituinte, em boa
hora convocada pelo Congresso Nacional há mais
de um ano, reúne-se, desde o dia 1" de fevereiro
último, sob a vigência perigosa e inadmissível de
toda essa legislação que pende sobre as cabeças
dos brasileiros cerno uma espada de Dâmocles
sempre ·ameaçadora.
Urge extinguir a herança da legislação ditatorial
Daí esta nossa proposta de revogação pura e
simples da chamada "lei de segurança nadonal",
que é a Lei n9 7.170, de 14 de dezembro de 1983.
Quando se promulgar a nova e, esperamos, libeftária Constituição da República do Brasil, uma
outra lei protetora da segurança do Estado, demo-_
crática e justa, deverá ser feita.
O que não pode- cont!!'1uar é -a coexistência de
um processo de transiçã-o "de uma ditadur~ para
o Estado de Direito com a vigência de uma lei
como esta, agressora aos prfncfpios democráticos
que o povo brasileiro quer ver definitivamente im~
plantados em nosso Pais.
Saia das Sessões, 16 de março de 1987, Iram
Saraiva.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptisla)-

O projeto lido vai à publicação, ficando sob restada
sua tramitação durante o fumcionamento da As~
sembléia Nacional Constituinte, nos termos regi~
mentais.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptisla) -

Está flftda a hora_ cio Expediente. Presentes na
Cãsa 28 Srs. SenadoÍ'es. Não há número regi~
mental para deliberação.
.
A matéria constante da Ordem do Dia de hoje
fica com sua apreciação adiada.
É a seguinte a matéria cuja apredação é
adiada

1
MENSAGEM N• 55~1. DE 1986

Mensagem 11'. 551, de 1986 (n<:> 770/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Distrito Federal a contratar opera-
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ção de crédito junto ao _FlNA}\'\E/BNDES ( depen-

dendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Lourfval Saptlsta) Volta-se à lista de oradores. Conc.eclo a palavra
ao nobre Sen~dor Mau_r_íclo
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DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção U)

corr_êi;i. . como

Líder

doPDT.
O SR. MA(JRÍCIO CORRM (PDT- DF.
Pronuncia o seguinte- discu_rso. Sem revisão do

orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto a esta tribuna para uma rápida observação
sobre as altas responsabilidades que tem esta Casa, no que tange à apreciação das_ mensagens
que são enviadas pelo Presidente da República,
cumprindo dispositivo conStituciQna1, indicando
os Ministros d05 Tribunais Superiores.

Na semana passada nós, aqui, aprovamos a
indicação de um nome para o Superior Tribunal

Militar; constou da leitura,_ tallJbém, a indicação
do jurista Francisco-_ de Assis Toledo, para exercer
as funções de Ministro do Egrégio T riburyal Federal de Recursos.
Não tenho absoluta_me:nte nada com as indicações feitas pelo Pesidente da República, mas tenho, sim, quando elas são feitas afrontando dispositivo expresso da lei, como lamentavelmente tem
ocorrido nesta Casa. Vamos aos exemplos: Na
época do regime pretérito, recordo-me perfeitamente que o Preside.nte dªquela ocasião indicou
para a composição do Tribunal Regional do Tra·
balho, sediado na Capital da República, o nome
do Bacharel Berto! do Sátira, filho do insigne parlamentar falecido, _cuja memória se reverenciª, o
Deputado Emani SátYr_o-. -s. Ex', naquela ocasião,
ocupava, simplemente, o cargo de Diretor do Departamento de Águas e Energia Elétrica, do Ministério das Minas e E:n!trgia. Fomos ao Supremo
Tnbunal Federal, eu, na c_ondlção de Presidente
da Ordem dos Advogados, visando a adequar a
nomeação àquilo que determina o art._ 141 da
Constituição Federal, no que tange à composição
dos Tribunais Superiores, vale dizer, do Tribunal
Superior do Trabalho. O art. 141, § 19, letra "a",
diz:
"§ }9 O Tribunal Sl,.lperior do Trabalho
compor-se_~á de dez.ess~e juízes com a denominação de Minl$tL~. _se:il.do:
,

a) onze togados e vitalícios, nomeados
pelo Presidente: da_Repúbllca, depois de aprovada a escolha pelo Senado federal; _sete
entre magistrados da Jus1iça do Trabalho;
dois entre advogados no efetivo exercído da
profissão; e dois entre membros do Ministério
Público da Justiça do Trabalho, que satisfaçam os requisitos do parágrafo único-do art
118;"
QUando fala " ... sete entre magistrados da Justiça do Trabalho; dois entre advogados no efetivo
exercício da profissão... " evidentemente que naquela ocasião o Dr. Bertoldo Sátyro não era .advogado no efetivo exercício da profissão, na medida
em que exercia uma atividade fora da advcicada.
Outro dia, repetindo-se o mesmo quadro do
regime anterior, o Sr._ Presidente da_R_epública indica ao_ Senado, e esta Casá aprova~ o nome do
ex-Senador, que por sua vez candidatou-se no
Maranhão e perdeu as eleições, e como prêmio
recebeu a sua nomeação para o Tnbunal SUperlor
do Trabalho. Refiro-me ao ex-Senador João Américo de Souza, pessoa que conheço e contra quem
não tenho abs_olutame_ntg_nada. Mas todos sabem,
perfeitamente, que o Dr. Américo de Sou~- ounca
foi advogado no exercício pleno _de suas funções,

foi_ fundoi"tário da VAR1G, empresário, mas nunca
foi advogado.
AsSifn, queremos, neste insW.nte, inclusiye tra~enâo este safrim~nto e, esta angústia dos advogados, dizer -da nossa alta responsabilidade e seriedade de termos que apreciar este_~ nomes·que
são_ indicados Pelo Presidente da República, na
medida em que não se cumpra o dispositivo estampado na Constituição Federal, na medida em
que não se cumpra aquUo que está defmido na
ConsOlidação das_Leis do Trabalho.
Trago, portarl.to, esta minha preocupação ao
Seoa_do, .sobretudo porque temos que apreciar,
talvez ainda esta semana, em sessão stlcreta. a
indicação de um nome para o Tribunal Federal
de Recursos. Felizmente, a indicação que estará
na Mesa, na quarta-feira, é do F randsco de Assis
Toledo, membro do Ministério PC!:bliço F ed'ªral,
uma das altas inteligências do Brasil nas letras
jurídicas, autor consagrado, par_tlcipou de vários
trabalhos e de comissões para elaboração do Código Penal e do Código de Processo Penal, é um
homem que se credencia, sem dúvida alguma,
a desempenhar as altas funções de Minisbp do
T.ribunal Federal de Recursos.
Mas, seguramente, o Presidente Samey nomeoa;--TnTriilgindo a lei, o Dr. João Américo de
Souza para composição do Tribunal Superior do
Trabalho. Logo, o eminente Presidente da República, que tem sobre a sua mesa a Constituição
Federal, indicou e o Senado aprovou, lamentavelmente, o nome de um ex-Senador que nunca
foi advogado no pleno exercício das suas funções.
.

O Sr. Mauro Benevldes urn aparte?

.

Permite V.

~

O SR. MAURÍCIO CORRilA- Com prazer.

melancolicamente, para o meu escritório. Poste-:
riormente, o Che[e de Oabinete_me ligou, dizendc_~
que o Ministro qUeria se reconsidera~ porque, realmente, parece que vai dar tudo certo_; e foi retirada
a mensagem e em seu lugar, no lugar da indicação do_O~·--~a~ifal Barroso, indicou-~e o jurista
e ex-Presidente_ da Ordem, Leopoldo César de
Miranda Lima, Que se empossou como Ministro
do Tribunal Superior do T raba1ho e se aposentou
recentem~nte, i_!"l~lusive.

O Sr. Chagas Rodrigues- V. EX' me permite
Um aparte?

0 SR. MAUR(CIO CORRtA- Com o rriaior
prazer.

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Senador

e Líder, o Senado tern uma grande résponsa·

bilidade, Amedida que a própria Constituição nos
assegura esta prerrog-ativa é para ser utilizada judiciosamente. Pode V. Ex" _ficar certo de que estou
de pleno acordo com as suas palavras. Fui colega
do atual Presidente da República, mas se S. EX'
enviar para esta Casa nome, ainda que dou meu
!"rralor amigo ou parente, se a mensagem ·não
estiver rigorosamente de acordo_ com o texto
constitucional, deveremos, aqui, rejeitá-la ou fazer
o mesmo que o·Senado dos Estados Unidos fez
~~r ao:_ P~esid~nte da República: o nome por ele
indicado não-podei-ia ser aceito e_-a=~-~lm o Presidente substituiu o nome anteriormente indicado.
Aqui a mesma coisa deve acontecer, pois assim
é que colaboraremos com o Pi:esidef!te da República,. votando a lei como ela é, respeitando-a como deve ser e assim esta Casa se engrandecerá.
Pode V. Ex!' ficar certo de que sou homem de
Partido, mas acima de quaisquer considerações
colocarei o texto constit_ucional, ainda que se trate
dessa mera Carta Constitucional ainda em vigor.

O Sr. Mauro Benevides - No momento em
que- V. Ex!' alinhava clguns desses exemplos que
O SR. MAURÍCIO CORRM- Finalmente,
representaram a retirada de mensagens indicanSr. Presidente,_trago e~~a colaboração apenas pado ministros para compor os Tnbunais Supeiiora ti aduzir ó sofrimento dõs ãdvogados brasileiros.
i'ê5,--eu me permitiria, também, oferecer o testeAo completar 40 anos, o advogado já se encontra
munho a V. Ex" e à Casa de que nos idos_exausto em virtude a obsolescência, do arcãfsmo
salvo engano- de 1977, quando cumpri o meu
da estrutura do Poder Judiciário, do sofrimento
primeiro mandato senatorial nesta CaSa, nós nos
dO périplo do advogado no dia-a-dia, e a sua única
defrontamos com um episódio assemelhado ao- esperança, sobretudo do advogado militante na
que V. Ext agora mencioná Foi quando o ex-MiJustiça do Trabalho, é saber que poderá estar
nistro e ex-GOvernador do meu Estado, Dr. José
induldo nas opções do Presidente da República
Parsifal Barroso, fora indicado para compor o Tripara cumprir o dispositivo da Coristituição brasib!-1-nal Superior do Trabalho, um homem lúcido,
leira, relativo ao art. 141. como assinalei.
b-Olhante, clariVidente, c;om. extraordirláriã vocãFicam estas observações, Sr. Presidente. Muito
-ção para a vida pública_! mas porque não cUmprira
qbrigado. (Muito bem! Pal~as.)
aquele requisito da lei, -qUe era o exercício da
-militância na advoc:~ci_~. _se viu impedido de ascenO SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) :..._
der àquela corte especializada do Tribunal SupeConcedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lurior do Trabalho. Posteriormente, no reconhecicena.
mento aos seus médtos pessoais, S. ~foi indica·
. O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- NA.. Prodo para compor o Tribunal de Contas do Distrito
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oraFederal, e a1i, co~o se esperava, S. Ex" teve_ aquela
dor.) - Sr. Presidente uma observação prelimipostura retílínea, de digriidade; -defendendo nanar, não_ falo como Líder e sim em meu nome
quela corte do Dis~ito Federal os interesses desta
pessoal.
área do Território brasileiro. Era o testemunho
·- Sr._ Presidente Srs. Senadores:
_
_
que eu desejava _oferecer também a V. Ex• para
O regime democrático pressupõe l"ei e ordem.
que, realmente, nas indicações que vierem à apreSão estes os esteios sem os quais as sociedades
ciação_ do SenadO! Se cumpra o dispositTvo consti·se desagregam e recaem inevitavelmente no caos
. tucional.
e na desordem.
O SR- MAURÍCIO CORRilA - V. Ex• se
---Na- Cnedida em que a autoridade constituída
lembra muito bem, incluSive, nessa ocasião, eu
riácdOITia expressa a· extt~nSãõ doS seus poderes
_me dirigi ao Ministério da Justiça com uma petipara inspfrar garantias nos governados que, junta·
ção e tentei entregá-Ia ao Ministro lbrahim Abi-Acmente: com oS governantes e os núdeos da oposikel_- fui até por um seu assessor mal atendido
ção _que se constituem, também, em núdeo do
..:..."g que o-Ministro_ vai ver? Isso é de competência
poder, possam ter a consciência da garantia dos
do Presidente da República... " - e fu( embora,
seus,direitos, na medida em que isto não acontece_
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com os governa:ntes pouco ou quase deles têm
qu_e esperar os governados.
O cumprimento da lei é elementar para a sobrevívência até dos irraclonais. A manutenção da or-

dem é inescusável dever do Governo em toda
e qualquer circunstância. Mas a manutenção da
ordem depende essencialmente do cumprimento

da Lei, vez que _é para sustentar a ordem que
exite a Lei. Estas observações Iniciais, Sr. Presidente vêm a propósito de recentes acontecimentos em setores militares do Brasil que, a·o que
parece, querendo fazer espargir as cinzas de uma
ordem derro_cada dentro da Lei e da ordem pre-

tendem perturbar a Lei e a ordem vigentes na
nova ordem. Com efeito, Sr. Presidente o ilustre
General de Exército :....... que "Se tOrnou famoSo
ao longo do cumprimento de sua cilrreira precisa·
mente por não cumprir a carreira militar, vez que
atingiu as quatro -estreiaS do generalato do Exér~
citO fora das fileiras do Exército, trabalhando em
gabinetes, inclusive, de espionagem no Palácio
do Planalto - Octávfo de Aguiar Medeiros vem
de violentar gravemente o Regulamento Discipli~
nar do Exército, ao dizer aquilo que ele não pode
dizer, nem o deve, exatamente porque as leis mili·
tares o proíbem.
·

Diz-se _que _os meios militares responsáveis pela
manutenção da ordem naquela Corporaçáo dei·
xam de aplicar o corretivo do RDE ao insurreto
General que teve a ou~adia, o ~c;>pete e a petulância
de criticar o seu chefe maior o Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o P.{esidente
da República, alega-se, Sr.Presidente e Sfs. Senadores, que ilustre general, no mês próximo vindouro de junho, terá encerrada a sua carreira.

O pior não é a moda pegar, o pior de todos
os perigos, pior mesmo que o próprio perigo é
que a moda já pegou, Sr. Presi4ente. __
Desde que o Senhor José Sámey assumiu_ o
Governo, sáo inconstantes õs estalidos do in:conformismo de uma minoria militar contra a ordem
democrática instaurada em nosso País, sob a ga·
rantia, inclusive, dos setores mais decididamente
democráticos das três Armas. Primeiro, foi o ex~
Comandante Militar do Planalto, agora sentenciado a sentar-se perante um banco de réus de júri
popular. Segundo, foi o irmão do ex-Presidente
da República que quer no exercido do Comando
da Escola Superior de Guerra, quer depois de
ter deixado aquela [nstituiç.3o, na: qual, segundo
a sua legenda, se estuda o Brasil, saiu J?al's afora
e mundo adentro, criticando, tamb_ém, de modo
insurreto, subversivo e impune, a autoridade máxi·
ma do Presidente da Repúblic-a como Coman·
dante Supremo das Forças- Arm.ãdas. E nada se
viu, e porque nada se viu e, porque o eXemplo
veio dos generãis, também os coronéis, agora
e ontem e anteontem, têm o topete, até a insanidade, de repetir o exemplo isolado desses generais isolados. Até _os coronéis, um deles da ativa,
cujo nome, por sinal, carrega a expressão "bri·
lhante", deixa de ser punido pelo Ministério do
Exército sob a ale"gativa de que publicou um livro
para defender-se das criticas injuriosas, segundo
o Sr. Ministro do Exército, que lhe teriam sido
feitas por uma Deputada por São Paulo, a Sr'
Bete Mendes.
A alegativa ministerial não procede, Sr. Presidente. Primeiro, quando o CorOnel Brilhante Ustra
foi acusado pela Deputada Bete Mendes_de prâticas de crimes,-que não vêm ao caso recordá~los
ou mencioná-los, vez que é entendimento pacífico
que estão eles abrangidos pel~ Lei da Anistia.
Quando a Deputada por São Paulo fez a acusação,
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o Coronel-defendeu-se pela mesma via por on-de
as acusações-transbordaram para a opinião públi·
ca~ que foi pela via da Imprensa. Desta vez., ao
que parece·, o Coronel Brilhante Ustra passa não
por uma atitude defensiva, uma vez que ele já
se havia defendido; passa, isto sim, para uma atitude de tréplica, e com essa trépllca - não sou
eu quem o afirma é o Ministro do Exército o Coronel Brilhante Ustra feriu, violentou e_estuprou nãda menos que quatro artigos ·do Regimento Disciplinar do Exército ê ainda assim deixa
de ser punido, porque os seus bons antecedentes
o imunizam da pena puftttiva.
Ora, sr. PreSiaehte, pasmem os penalístas, ca:
mó se bons a~fecedent.es fossem excludentes de
criminalidade~ Que tipO de dlreito penal se quer
estabelecer neste País, Sr. Presidente?

O Sr. Jarbas Passarinho -

Permite V. Ex~

um aparte?
O SR. FABIO LUCENA- Antes de eu mes·
mo dar-a resposta, me parece dever indeclinável
ouvir S. Ex!' o nobre Senador Jarbas Passarinho,

O Sr. Jarbas Passarinho- Era o meu desejo
pedir a V. Ex!' um aparte, nobre Senador Fábio
Lucena, para _caracterizar um ponto do discurso
de V. Bc's, Uder em exercído aqui, no momento,
do maior Partido de _apoio ao Governo do Presidente José Samey e fala na qualidade de Uder.
O SR. FABIO LUCENA -

Perdão, Ex- Fiz

a obseJVação inicial de que estava falando em
nome pessoal.__

O Sr. Jarbas Passarinho- Peço desculpas
a V. Ex', porque quando lhe foi _dada a palavra
otiví q-ue tinha sido dada na condição de Uder
e; pOrfálito; hO 'momento em que eu atetÍdia à
Taquigrafia, nãO pude prestar a devicla homenagem a V. EX que é ouvi-lo.
O SR. FÁBIÓ LUCENA- Tanto que mudei
"de lugar.

O Sr. Jarbas Passarinho-Mudou de lugar,
mas não de posição. V. Ex~ naturalmente, quando
fala em RDE e mostra essa convivência natural
c.om o jargão militar, em seguida diz, por extenso,
o Regülamento disciplinar do Exército. Passei vin·
te e nove anos no Exército, tocando tambOr, fal:en·
do esquerda volver, direita volver, às vezes mais
direta do que_ esquerda.
O SR. FABIO LUCENA- Não aPQiado. O
Marechal Castello Branco chamava V. EJr de juris·
ta do Realengo.
-

O Sr. Jarbas Passarinho- O Marechal Castello Branco era conhecido não pela ironia, mas
pelo sarcasmo.
O SR. FABIO LUCENA- E pela sabedoria.

O Sr. Jarbas Passarinho- De fato, no nosso
C-i.lrso da EsCola Militar do- Reaif!ngo, tínhamos
uma cadeira de Direito, que na verdade estudava
Direito Constitucional. Daí, estudamos um pouquinho de Teoria do Estado e Estudamos um
pouco-de Direito Penal Militar. É aí que entra o
problema que eu gostaria_ de salientar. Primeiro,
dizendo a y. Ei<" que o General MeQeiros é meu
colega de turma de Escola Militar. Depois, na escola de a;?._e_!feiçoamento1 em pós-graduação, na
Escola Superior de Guerra_e na Escola do Estado
Maior, não fomos colegas da mesma turma. Mas
S. Ex' fez a sua carreira sempre ligado à vida

Terça-feira 17 175
milit~r. porque o Serviço Nacional de lnforniaçôes
é considerado um serviço -de interesse militar,
Conseqüentemente, não há uma des~nculação.
S. EX1' chegou às quatro estr@las dentro de um
trabalho que caracterizava a sua atividade militar.
Não discutire( os conc~itos que V, Ex' tem~ respeito dele, que evidente_mentenão gã_o os meus.

O SR. FÁBIO LUCENA - São conceitos
a respeito da atitude do General; não são a respeito dele.

O Sr. Jarbas Passarinho- Mas é nessa atitude_que e_u gostaria_de _fazer ponderações, nobre
Líder _ou nobre Senador Fábio Lucena, na condição de _ilustre representante do Amazona_:;; nesta
Casa, a qúe tanto honra. É que o Exército e as
Forças Armadas, nos seus regulamentos disciplinares, levam em consideração alguns fatores, en·
_tr:e eles os atenuantes e_ os _agravantes, e levam
ém c-onsidecãção fundamentalmente uma coisa:
se aJgo é pablicado no Jornal, normalmente há
uma interpelação. É feita
interpelaÇão, se
-o- interpelado confirma, passa-se, então, a açã.o
punitiva, se for O caso. Se não confirma - como
a primeira transgressão do Regulamento Disciplinar do Exército é mentir - então, admite-se
que ele não mentiu e automaticamente el_e não
é passível de punição. O General Medeiros negou
as declações, negou em telegrama ao ~istro
do Exército e negou de público, embora o Estado
de São Paulo tenha ratifiça.dQ.l' ibformaçã_o partida
do senhor repórter. Para o Ministro do Exército
o que vale naturalmente é a palavra do seu companhêiro, seu subordinado, rnas um General de
4 estrelas, que negou ter dito aquilo dentro daquele contexto. Então, não caberia punição a partir
do momento em que negou. Nesta Casa, tive
a oportunidade de ter um debate amplo com o
então Senador Paulo Brossard, hoje o nosso Mi·
nistro da Justiça, quando, defendendo tese itual
a que V. Ex'!' defende - não com a: adjetivação
que V. Ex", faz pertinente a aJguns personagens
-justifiquei o_u pretendo ter justificado a punição
que o Presidente _da República aplicou no General
Serpa. A minha explicação foi muito fácil. Eu disse: ele não foi preso· pelo que disse, mas sim
por ter dito. Naturalmente, como V. ~ salienta
muito bem, o Regulamento impede dizer. O militar não pode criticar, não pode aplaudir.

essa.

e

O SR. FABIO LUCENA...:. O Código Penal
não proíbe matar.

O Sr. Jarbas Passarinho- Mas aí nós iríamos para as tábuas de Moiesés, citadas ainda
há pouco pelo nobre Senador Hugo Napoleão,
mas este é o comportamento normal da atividade
militar. Quanto ao Coronel Ustra, a defesa que
ele fez foi baseada no livro ·depois de uma ampla
repercussão ·de declarações que não foram confirmadas, afinal, em relação â Deputada Bete Men_des. E1e se_defendeu num livro; mas o Ministro
considerou que o livro não era passível pelo fato
de ter sido escrito de implicar punição ao Coronel.
A punição que adviria pela reportagem que foi
feita com ele na TV- Manchete, e depois consi·
derando as atenuantes do fato e inexistentes as
agravantes é que ele náo teria sido punido. Portanto, eu encerro esse aparte, agradecendo a genero~
sidade de me ouvir, dizendo que é um julgamento
que cabe ao Ministro. do Exército, sem nenhuma
forma de atingir ao Presidente da República. É
apenas uma questão de norma geral de ação
dentro das Forças Armadas. Obrigado a V. Ex'
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O SR.. FÁBIO LUCENA- Agradeço, sobre- manter a ordem, mas para reprimir as atividades
tudo, a aula sobre práticas judicantes castrenses _que.._possarn colimar na perturbação da ordem,
que V. Ex' me forne-ceu, uma vez que não tiVe
a glória de ter integrado as Forças Armadas, salvo
na condição de presidiário, em 1964.-

Sr. Jarbas Passarinho- Eu jamais poderia
dar aula a V. Ex~. inclusive nesse aspecto.

-.::

O SR. FÁBIO LUCENA - Mas, Sr. Presidente, onde está o corpo de delito no caso do
Coronel Brilhante Ustra? Está o livro escrito e divulgado.
(
Se o Coronel publicou o livro, houve o corrietimento de _ÜÍ<:ito; passível de punição nos termos

das leis militares. O Ministro do Exérdto reco-

nhece a existência do déllto; como autoridade
judtcante, o Ministro _do EXército recOnhece a exis~
tência do delito; como juiz ad quem, é irrecorrível,
o Ministro do Exército reconhece a existência

-ao

somente em casos tais é que: se admite a interve·
niêm:ia das Forças Armadas em substituição ao
poder policial; mas ainda assim, num regime
constitucional terá. o Chef~ de Estado de rec;orrer
ao estado de sítio previstO na Constituição ou"
nas medidas de emergência ou no estado de
emergência que embora espúrios, que embora
entulhatórios existem, ninguém pode negar, no
texto_ da Carta em vigor.
O Sr. Maurício Con'êa -

Permite V. Ex" um

aparte?
O SR. FÁBIO WCENA- Tenho a honra
de ouvir V. Ex", eminente Senador Mauricio Corrêa.
O Sr. Mauricio Corrêa- Recordo, inclusive,
que quando o General Newton Cruz invadiu a
Ordem dos Advogados, V. Ex" fez: um brilhante
pronuncfãrhento aqui no Senado Federal.

delito. E em nota publicada pelos jornais de todo
o País, S. Ex' o honrado e digno Ministro, sustenta
que deixa de punir o brilhante Coronel, aliás, o
O SR. FÁBIO LUCENA -Pediria a V. EX'
Cororiel brilhante porque seus antecedentes orecomendam à não punição, istO é, pelo que enten- que-me pouPasse dO adjetivo "brilhante", para
di, à impunidade.
- - não confundir com brilhante ilustre.
or-a; Sr. Presidente, nenhuma lei penal de mundo civilizado, seja comum ou especial, admite o
bom antecedente como exdudente da criminalidade. Os bons anteçedentes,_ a,ntes de o Juiz
lavrar a sentença, porque anteriormente lavra o
seu convencimento, em face do contraditório dos
~utos, pesam como atenuante da aplicação da
pena, e não como imunização desta. Por conseguinte, se o Coronel que escreveU o livro- e ·que
cometeu o_ delito, e o delito foi reconhecido pelo
Juiz, pelo Ministro, por conseguinte, Sr. Presidente. estava sujeito o Coronel e está à pena cominada nos códigos milttares, embora com a_ atenuante dos bons antecedentes. Mas no Pais de
fatos consumados está tudo consumado, Sr. Pre·
sidente, até que cheguemos a uma situação em ·_
que para casos tais não deva ne_rn possa haver
um só Juiz, mas que toda uma hierarquia processual e judieante possa ser ac:-ionada para aplicação
da lei e a promoção final da justiça. Por que o
perigo da proliferação desses exemplos é visível,
Sr. Presidente, e não pode nem sequer ser escondido. Este perigo traz no seu cerne, no seu âmago,
um perido ainda maior, muito mais grave, que
é o de instilar nos meios militares a indisciplina,
que é a força motor de desagregação de qualquer
corporação militar ou de qualquer corporificação
organizada.

O Sr. Mauricio CoiTêa- Mas, eminente Senador, o que não estou entendendo, 110 cerne
do seu pronunciamento, V. Ex" é um homem do
PMDB e o t'i'esidente da República o Comandante
Supremo das Forças Armadas. Então há de se
queixãf- do quê? Se o Presidente da República
detendo a autoridade é que tem que tomar essas
providências. Quer dizer, esse o entendimento
que tenho. Concordo com o que V. Ex" tem falado.
O creneral Euclydes Figueiredo, inclusive V. .EX"
recordou muito bem, fez o que quis, não sofre1,1_
pun[ção nenhuma, aconteceu o epfsódio do Coronel_ Brilhante Ustra, não aconteceu nada, agora
-\reiTiO--:General Medeiros e repete a mesmã cois~i.
Mas i-Ião será tambéril que- nãci é crise de autoridade do Chefe Supremo das ForçaS Armadas?
Esta, a colocação que faço a_ V. ~ neste aparte.

OSR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• faz a colocação com bastante propriedade e, sendo uma das
inteligências rrials· precucientes e brilhantes do
Distrito Federal; e conseqüentemente da Nação
ínteíra haveria- evidentemente de -pretender o contraditório, norma1mente o que os fatos revelam
e· que pelos fatos estou revelando, por minha voz,
mas pelo que os fatos podem conter, numa coincidência infeliz, porque não existe, entre as deda. ~ções do_ General Medeiros e a posição do Presidente da República.
S_abe V. fr, eminente Senador Maurício Corrêa,
que numa transição d_o tipo que está vivendo o
Brasil, dificilmente se pode identificar se um2!1 ordem nesse mis_ter promana do Presidente da Re·
pública ou das autoridades militares que o sustentam no poder.

Enquanto não vem este tempO velo outro tem·
po, no entanto, Sr. Presidente, veio o: tempo em
que, pela primeira vei, desde o advento do contra·
golpe de 1955, ou do golpe, como queiram chamar, eu era menino na época e me limitei aos
estudos do que sobre o assunto tratam os livros
de História desde os tempos do General Lott, quer
Vamos admitir que houvesse promanado do
promovendo um golpe, ou no meu entender, um
contragolpe, não se via, Sr. Presidente, em nosso
Presidente da República; quem poderia provar?
País, ser confundido o dir_eito de necessjdade c.o:Vamos admitir que houvess_e provindo dos Ministros_ militares; quem poderia provar?
mo justificativa de um estado de sitio fiç::lfcio, e
o regime de necessidade como justificatório de
Ncibre Senador, ainda e§tamos vivendo aqyela
um estado de sftlo real, que pudesse admitir, em
esteira do mistério, aquilo que Hanna Arendt, em
casos absurdos, até o recurso bélico extremo da
seu livro "A!? Crises da República" chamava de
Lei Marcial. Não se via, Sr. Presidente, as Forças
regime de ninguém. Quando o ddadão_quer
negar de alguma coisa a alguém, não encontra
Armadas, a Marinha e o Exército se substituírem
a funções tipicamente pollciais. Funções, que são
a quem s_e queixar. Isso foi _a marca maiOr do
inalienáveis da organização polfdal, porque so- __regime autoritário, implantado em 1964, que ainda persiste, até hoJe, e que vai prosseguir, nào
mente quando e na medlc;i<J, _em que a autoridade
se sabe até quando, com acontecimentos e com
policial se revela incapaz de manter, não para

se
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ocorrências__d~ çleplorável e lamentável natu-

reza.
-o-fato,

Sr~

Presidente, é que o episódio existe,

existiu e i'Jao deve ma(s existir. Temos a autoridade

policial organizada, precisamente- para ser adonada p"elo Estado nesses momentos de iminência
de congestões inteStináis, porque em· todos os
tratadOs,. oU quase todOs pelo menos uma meia
dúzia daqueles que pude lê-los em toda a minha
vida, que traiam sobre o-estado de direito e _sobre
o estado de sítio, os tratadistas, os _cientistas são
unânimes em afirmar que a perturbação da ordem oferece esCalonamentos que podem ser me-didos, tal qual a temperatura, por um termómetro,
podem ser avaliados pela autoridade que detém
o poder. E não é a critério da autoridade, não
é ao arbítrio da autoridade, que esta ou aquela
situação pode ser conformada ccimo uma pertur~
bação da ordem.
Daqui a pouco, Sr. Presidente, há um moVimento nas cercanias de uma cidade-satélite de
Brasília ou num iQapó, lá na perdida Xapuri, onde
nasceu o eminente Senador Jarbas Passarinho,
ou lá em Barcelos, no alto Río Negro, onde eu
. nasci. Daqui a pouco há um estalido, há uma
insatisfação de canoeiros ou de remadores contra
o espinhei e contra o an.iõl. E, de -re):jerite, Sr.
Presidente, isso pode ser confundido como perturbação da ordem, quando, na realidade, não
se trata mais do que a perturbação das massas
e ·pacíficas águas tranqüilas de um igap6 ou de
um rio.
E será por eSse motivo que, ao invés _de. se
-adotar o procedimento compatível 'com a situação, se vai usar o ExércitO; a Marinha e_ a Aeronáutica, para funçõés que não lhes competem? Será
que sob o pálido, sob o irresistivel argumento
de que, presuntivamente, a Central Únic:-a dos Tra~
balhadores - a CCIT ~que pelo menos no meu
Estado é adversária do PMDB e por nós outros
foi derrotada, implacavelmente nas urnas, iria
ocupar as- refinarias, que as Forças Armadas foram convocadaS para, em se -substituindo a Cen~ trai Única dos T rabJ=!:lhadores. causar _uma ruptura,
urna ruptura na ordem jurídica, uma vez que a
_autoridade policial eXiste, está existfndó, está existente no País, principalmente, precipuamente, para prevenir situações dessanatureza? Não, Sr. Pre·
sidente, quero crer que tais fatos não se devam
repetir. Mas, _para que não ocorram, é indispensável que a Nação se faça adargar de medidas
constitucionais preventivas. E essas adargas, esses escudos, Sr. Presidente, só podem s_urgir,
quando na elaboração do novo tex,to constitu·
_cio na!, se discipliri.:ir rigorosamente, <::om fidelidade, a realidade social que estamos_ Vivendo, se
estabelec~r o exato papel que compete às Forças
Armaqas, que, conforme sentencia mestre Affonso_Arinos de Melo Ffanc;o,- em seu h.1ci4P anteprojetQ, são inStituiçõeS na<::iOnals permanentes, sob
o comando supremo do Presidente da Repúbllca,
e dentro dqs limites da lei e da orderh, estlnam-se
à defesa externa da P~tria e à manutenção da
ordem cãnstitudonc)l e jurídica, quando - diz
meStre Affonso Arinos --Convocad.as por'um dos
três Poderes do E_Stado ou pelos três Poderes
em conjunto, na forma que a lei determinar. Este
me parece, Sr. Presidente, o caminho que terá
que ser seguido pela Nação, a fim_ de que as
ForçasArmad~, cOino~instituiçQes instrurne_ntos do Poder, sejam acionadas, sempre, para garantir o poder dos governantes, porque, já recor<@va o ita1iano Gugu1ielmo Ferreira,_ quandos os

e
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governantes não têm seguro seu-poder, os governados não têm seguros os se.us direitos.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PJ. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na sessão do dia 9 de março~ próximo passado,

em que ocupei, assomei à Tribuna desta- Cãsa
pela vez primeira para defender o funcionamento

do Congresso Nacional e de suas duas Casas,
naquele dia o Senador Gerson Camãta, do Espírito Santo, chamou-me a atenção de que sobre
as bancadas havia avulso relativo ao Projeto de

Decreto Legislativo n9 16, contendo matéria da
maior importância, qual seja a da Convenção n9
87, relativa à liberdade sindical e à proteção do
direito sindical.

Lembrava-me, igualmente o ilustre representante do Espírito santo que havia verificado como constatei posteriormente - que eu havia
sido o Relator da matéria, nã ComissãO de Relações Exteriores, da Câmara dos Deputados, quando, com muito orgulho para mim, representava
o Estado do Piauí naquela Casa. E- eu n"ão ía,
Sr. Presidente, vOltar mais ao assunto. Admito _que
muito provavelmente não voltarai mais ao ãssunto, até que recebi um telex da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. A matéria
está atualmente incluída na Ordem do Dia da
próxima quarta-feira e o Presidente desta Casa,
Senador Humberto Lucena, designou, como relator, o nobre Senador José Richa do Estado do
Paraná. É preciso que busquemos algumas informações a fim de que possamos bem _analisar
a matéria, que é complexa e que está, Sr. Presidente, há quase 40 anos, tramitando nõ -congresso Nacional. Creio que seja a mensagem do
Poder Executivo, mais antiga, em andamento nesta Casa.
Antes de tecer as considerações que desejo
sobre a referida Convenção iilteiilaCional, eu gostaria apenas de salientar que, para minha extranheza buscando os autos ou melhor dizendo, o
processo, não encontrei o parecer de minha autoria a que fiZ referência na Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados, e não encontrei tani.bém o voto em separado do então
Deputado Federal Célia Borja, hoje Ministro do
Supremo Tribunal FederaL Acho que essas peças
poderiam servir até de subsíclios para o nobre
Senador José Richa. Creio que elas foram subtraídas na Câmara dos Deputados,. e, em seu lugar,
foram substituídas peças resumo consubstanciadas em avulsos. Mas tive o cuidado, então de
mandar buscar, naquela Coinlssão, daquela Casa
o meu parecer de então e, bem assim o voto
do eminente hoje Ministro, Célia Sarja.
Inicialmente, eu gostaria de dizer que, entre estarrecido e assustado, o_ mundo assistiu, viveu,
sentiu e. sofreu, por que não dizer, a segunda
grande Guerra Mundial. Atas e atitudes desp6·
ticas, atrabiliárias, ditatoriais, não faltaram àquela
época. E, quando a guerra acabou, o mundo se
viu dominado, invadido pela súbita e repentina
necessidade de liberalizar-se. Tanto é assim que,
na instituição da Organização das Nações Unidas,
proclamou-se a Declaração Universal dos Direitos
do Homem. E assim também, na 41' sessão da
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ConTerêriciã Geral da Organização Internacional
do Trabalho~ o Brasil e outros países assinaram
a Convenção n" fS7, relativa à liberdade sindical
e à proteção do _direito sindical, como decorrência
do movimento de liberalismo e da necessidade
básica e indispensável que os homens tinham
de preservar aquilo que há de mais sagrado no
ser humano que é o instinto de consel"(ação.
E, assirTI.- afgUnS princípios foram estabelecidos, dentre eles o básico - é de que todos os
trabalhadores, sem exceção, podem organizar em
entidades síndlcais. _.E essa medida não exclui,
inclusive, a previsibilidade, na própria convenção,
no- próprio ato juridico internacional a que me
refiro, de sindícalização das Forças Armadas, das
Polícias de uma maneira geral e, por que não
dizer, do ful).cionalismo público. Evidente que de·
pendentes de regulamentação através da legislação ordinái'ia interna.
Mas há alguns dispositivos que se chocam com

a aiual Constituição em vigor. O primeiro dele_s
é a questão da_ não obrigatoriedade, da contri~
buição sindical, do imposto sindical, digamos as~
sim, SrS. Senãdores. Creio eu que este é o motivo
principal, não diria protesto, mas das objeções
da Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Indústria. Uma vez que os sindicatos vivem, pred;.
pua e principalmente, em razão das respectivas
contribuições recebidas dos associados.
Outro ponto fundamental é exatamente aquele
que diz respeito a que os sindicatos podem filiarse_ a organizações, federações_ ou confederações
nacionais e internacionais. Também é expressa
a Constituição Federal brasileira ao dizer que a
filiação de sindicatos do País, ou melhor, do País
no estrangeiro, a organizações estrangeiras, depende de prévia anuência e autorização do Conselho_de Segurança Nacional.
Veja bem, Sr. Presidente, não estou entrando
no mérito propriamente. EStou como se estivesse,
digamos, fazendo um relatório. Mas é bem verdade, e dto os dois artigos da Constituição, este
último a que me referi, o art. 89, inciso VI:
"Art. 89. Ao Conselho de Segurança
Nacional c_ompete:
VI- conceder licença para o funcionamerito âe 6rgãos ou representações de entidades sindicais estrangeiras, bem como autorizar a filiação das nacionais a essas entidades."

E o Art 166. É livre a asscx;iação profissional
sindical; a sua constituição, a representação legal,
nas convençõeS coletivas de traPalho e o exercício
de funções delegadas de poder políticos serão
regulados em lei.

§ 19 Entre as funções delegadas a que
se refere este artigo,-· compreende-se a de
arrecadar, na forma da lei, contribuições para
o custeio da atividade dos órgãos sindicais
-e profissionais e para execução de programas de interesse das categorias por eles representadas."
Ora, Sr. Presidente, na q'uase 40 anos; o Brasil
assinou esta convenção, -que, até hoje, não foi
ratificada:, nem arquivada pelo Congresso Nadona!. Não foi à toa. Seguramente, algum motivo
há para isso. Será que o legislador foi relapso?
Ou não cumpriu, eventualmente, com as suas
obrigações? Eu diria que não! Esta Ca.Sã: é Uma
casa política por execelência, e. se não o fez, é
porque entendeu que, até a presente data, não
-deveria fazê-lo porque o ato seria simples; basta
um decreto legislativo originado da Comissão de
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Relações Exte'riores da Câmara dos Deputados
para que a matéria siga o seU trâmite fínalmente,
e, o ato jurídico internacional venha a s_er ratificado.
Há indiscutíveis questões da discussão da pre·
valência do Direito Internacional e do Direito Interno. Alguns juristas adotam a pfímeira PoStura.
Outros tantos se_ dispõem a absotver, a defender
e a expressar a segunda- fato que já no Império,
curiosamente, o Visconde _de Parnagi.Já, Ministro
dos Negócios Es1rangeiros, diz que, em matéria
de precedênda, devia-se obs__etvar aquilo que a
Convenção_-de Vienã estabelecesse.

De modo que nós não podemos deix~r de verificar que há, indiscutivelmente, posições até históricas com relaçãoj~s duas correntes doutrinárias.
Prefiro inscrever-me-na segunda, isto é, na prevalência do Direito Interno como afirmação do Estado soberano. Enfim, assim sendo, acho. vejo, ven-~
fico, comprovo que, pelo menos, à luz da Constituição vigente há, indiscutivelmente, artigos que_
não se coadunam com aqueles da Convenção
ora em exame.
Vejo que, a par do telegrama que gostaria de
-ler, do telex a que já me referi, vejo que também
a Confederação Nacional da lndústriã, através do
seu Consultor~Jurídico, Sr. Nério Botendireri, julga que, ainda que inexistisse esse óbice, a ratifica~
ção não seria conveniente aos empregados nem
aos empregadores, pois, levaria ao--pluralismo,
aniquilando todo um sistema embasado _em princípios éti_co_s, filosóficos e políticOs, Consubstanciando as aspirações nacionais e exprimindo vocação das classes produtoras, empresários e ope~
rârios, pondo em grave risco a segurança das
organizações classjstas já existentes:
Louvo-me, aqui, no estudo realizado pelo então
Ministro -do Trabalho- e da Previdência Social Jarbas Passarinho, hoje Senador da República, que,
atendendo à solicitação da Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos DeputadOs, pediu à
Comissáo Permanente de Direito Social fizesse
um levantamento rigoso sobre a matéria. Em alguns pontos, fica claro o confronto das normas
da Convenção -de 87 com as do DireitO Positivo
Nacional:
Afirma, ao item 21, o relator da matéria que
a vi_gente Consbluição eliminou qualquer dúvida
ao dispor que entre as funções delegadas às entidades sindicais está a de arrecadar, na forma da
lei, a contribuição sinclical. O relatório é_ do Dr.
Alfredo Rocha Leão. De uma forma interessante,
a Comissão a que o Senador, então Ministro, Passarinho mandou que estudassem a matéria, conclui aprovando o relatório oferecido, mas dizendo
que, se se entender inexistente o óbice cOnstitucional, a questão da conveniência de ratificar a
mesma Convenção_seria política, a ser resolvida
pelo próprio Goveffio, tendo em vista as condições do momento atual brasileiro e as conseqüências inevitáveis da ratificação.

Ora, Sr. Presidente, a mim me parece que exatamente o que está acontecendo com a Convenção
sobre liberdade sindical é essencialmente, é acima de tudo, um problema polftico.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. ~
_ .um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com muita
honra, nobre Uder Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho V. Ex' me deu a
honra de citar uma decisão que tomei quando
Ministro do Trabalho -e da Previdência Social, e
deveria dizer a V. Ex" que não por caturrice, nem
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cutivo, que ratifica a convenção n9 87 da OrOSr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
ganlzação Internacional do Trabalho, imporHugo Napoleão, sabe V. Ex' que em todos os
tando instituir o sistema de pluralidade sindipaíses democráticos, que em todos os regimes
c"l no Brasil. E o faz na convicção de que
democráticos, hoje, já não se discute mais sobreesse sistema resultará no enfraquecimento
esses princípios básicos de autonomia e liberdade
de to_das aS entidades sincUc8is, principalsindical e, conseqüentemente, do direito de greve.
mente as de empregados e em especial as
Sabe V. Ex'" que durante 20 anos não_ houve liberde grau superior, resultando imediata extindade universitária neste País, não houve liberdade
-ção d.e mais de metãde de nossas entidades
_polf~co-partidária, nem poderia haver liberdade
sindicais. Foi vigente no período de 1934
sindical. A Convenção à que V. Ex' se refere tem
a 1937, com resultados altamente negativos,
aspectos altamente positivos, porque_afasta qualinclusive enfraquecimento de nossas entidaquer ingerência do Estado e permite até que os
des sindicais ante- dMsionismo que propisindicatos possam filiar-se a organizações sindiresistirão.
ciou. Para ter certeza da opinião da grande
cais internacionais sem prévia audiência de um
família dos industriários, esta confederação
tal Conselho de Segurança Nacional, Estes são
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Concordo pleouviu, em fins de 1985, as entidades sindicais
os aspectos positivos. Mas há esses outros a que
namente.
- - integrantes do plano, chegando ao resultado,
V. EJcl' se _refere. Há o perigo-da pulverização e
O Sr. Jarbas Passarinho - Então, esta é
após obtidas respOstas por escrito, que mais
há, nesta fase, o· perigo de muitas instituições
uma razão fundamental pela qual, desde aquela
de 93% das federações e 97% dos sindicatos
sindicais Se verem, de uma hora para outra, priva--são contrários à referida ratificação. A CNTI
época, eu me inclinei por uma não ra~ficação
das da sua receita decorrente da chamada contridispõe de expecUente minucioso sobre o asimediata dessa Convenção. A_ outra razao é de
buição sindical compulsória. VeJo que V. Ex', por
sunto, juristas de renome sustentam a inquem teve oportunidade de_ comparecer a várias
motivos constitucionais, é contra. Registro e deve- C:ohstitucionaHdade da convenção. Assim
reuniões da orr. :que se fãzem anualmente em
mos respeitar o texto vigente. O que mais me
Genebra. Não' conheço um só pafs que tenha
sendo, esta confederação faz veemente apelo
impressiona, nesta ora, é justametne a vontade
a Vossa Excelência, como homem público -dos trabalhadores, a_tese do pluralismo sindical
ratificado todas as Convenções aprovadas no Plenário da OIT. PortantO, nã.O estaríamos tão inadimdefensor dos direitos da sociedade, para que
com a mesma base territorial. Em principio, connão permita a concretização desse rude e - fesso a V. Ex', sou faVorável, porque sou um hoplentes em relação a o_11J;ros países tamb~m que
-_fãtãlista golpe contra o sindicalismo brasiigualmente, têm uma série de Conven~o-~s não
mem multo liberal nesta parte, mas atenderei rigo~ Jelro, e por conseqüência, contra o povo de
aprovadas. A colocação de V. Ex' é aPsolutamente
rosamente à vontade dos trabalhadores, porque
nossa teiTa. Espera contar -com o voto de
correta. Se V. Ex'" m~ permiti! um julgamento,
são el_es os mais interessados: De modo que vou
Vossa EXcelência -Contrário à aprovação.
que é ousadia de minha parte, mas acredito que
ao en~ntto das aspirações dos trabalhadores do
_Agradecendo pelo atendimento, resta ao ino Presidente da República, que se diz o maior
nosso País. Além da argumentação expendida
interessado na aprovação desse projeto de resoluteiro dispor. Saudações, José Calixto Ramos
corretamente por V Ex', vejo a inoportunidade,
ção, que é ratificação que cabe ao Senado faze~,
-Presidente da C.N.T.I.
porque estamos elaborando, através da Assempois se trata praticamente de um docu~ento dtbléia Nacional Constituinte, a nova Constituição,
Sr. Pfesidente; vou caminhando para o final
plomático, por assim dizer, se o Presidente d~
que deve assegurar, expressamente, a liberdade
República meditar bem sobre es_s_g_ problema, e destas breves considerações não sem antes pedir
sindical, a autonomia sindical, o direito de filiação
-vênia--à_ Casa para ler trecho do meu parecer na
provável que mude de posição.
a entidades intemacioanais, a fusão das FederaCâ-rriãrã- dos Deputados. se o faço, é porque fui
ções, principalmente numa hora em que no nosso
estimulado
a
tanto,
porque
das
peças
do
processo
O SR. HUGO NAPOLEAO Agradeço imenPaís, já há, de fato, três Cerifrais sindicais. Desculsamente ao ilustre Uder do Partido Social, Sena- constam citações várias ediversas, a esse trecho
pe-me V. Ex' por ter-me alongado, mas estou
dor Jarbas Passarinho, e começo exatamente por do meu parecer, que, inclusive, foi reproduzido
rigorosamente nesta parte, de acordo ~!" V. Ex'
ern algumas revistas especializadas sobr~ o asonde S. Ex' terminou-o aparte.~- -Para mim a CorivenÇão fere a Carta conStitucionaJ
sunto.
vigente. Não propriamente na parte que poderia
Ouvi dizer que o Presidente da República estaria
ser objeto de discussão, naquela parte que diz
Dizia eu, àquela época, e refiro-me à data de
induzido ou persuadido, ou talvez até convencido,
respeito ·ã obrigatoriedade ou não do ~to. Para
a que a aprovação dessa matéria foss_e absoluta 23 de junho de 1980:
miin, que levo a liberdade sindical às últiinas cone rigorosamente necessária. No entanto, a meu
Por que terá assim agido o Legislador?
seqüências, também Isso aí estaria afetado, sobrever, a matéria exige mais reflexão ainda, porque
Terá sido moroso? Displicente? Negligente? tudo porque a ConStltWção proíbe expressamente
era exatamente aquilo que eu dfzfa; se, em praticaa filiação a entidades intemadonais. Não quereTerá este Relator agido da mesma forma,
mente quarenta anos de tramitação, o legislador
ao examinar por longos meses. os aspectos mos aprovar uma convenção que expressamente
não holNe por bem ratificar a matéria, é porque,
e implicações jurídicas que envolvem o Aro permite a filiação. Manifesto o meu desejo de que
evidentemnete, alguma motivação holNe, é justaInternacional ora em estudo? Ou será que
nós, os SenadOres, como ConstituinteS, votemos
mente esse confronto entre Direito Internacional
já devesse ter opinado, quando sabe que,
uma nova Constituição que assegure plenamente
e Direito Interno. Também estou de acordo com
há mais de 30 anos, õ -Congresso não o fez?
a liberdade e a autonomia dos Sindicatos, de acora posição de S. Ex' no Sentido de que a matéria
Ou, pelo contrário, se há 30 anos não houve do, sobretudo, com a vontade dos trabalhadores,
traz alguns inconvenientes. Tanto assim, Sr. Presimanifestação, por que agir repentina e abrup- que_ são os mais fracos e que sempre tiveram
dente, que acabo de afirmar que a COnfederação
nos Sindicatos a sua grande anna, para o aprimotamente? Tars questões devem ser examiNacional da Indústria e a ·corifederação NadonaJ
nadas. Posso, contudo afirmar que o Legis- ramento do_ Direito do Trabalho e para as suas
dos Trabalhadores na Indústria, instituições a que
lador não agiu mal. Ele sabe o que faz. Parti- grandes conquistas sociais.
me referi, acham inoportuna e inadequada a aprocipa de um Poder que é também uma Casa
vação da presente matéria.
Politica por excelência. Não terá ele julgado
O SR. HUGO l'IAPOLEÃO - Agradeço ao
que não chegou a hora da aprovação da maSr. Presidente, não queria deixar de transcrever
nobre Senador Chagas Rodrigues e acrescento
téria? t:: evidente que há a observar aspectos
nos Anais da Casa o inteiro teor do telex:
que foi um aparte tempestivo e __oportuno, tendo
de constitucionalidade e de confronto com
--a legislação interna. Será que, em façe disso, em vista_.
Exm~'Sr.
o Legislador não terá desejado evitar a rejeiSenador Hugo Napoleão
ção_ da matéria, fato que faria ruir a consoliSenado Federal
O Sr. Dlvaldo Suruagy-Senador Hugo Naâaç_ão do movimento sindical no Pais? Repi- poleão, pennite V. Er um aparte?
NESTA
~
A ConfederaçãO Nacional Trabalhadores
to: deve-se bem_ e profundamente refletir soO SR. HUGO l'IAPOLEÃO _:.A seguir, com
na Indústria, entidade que coordena 65 fed~
bre a matéria.
muito prazer, Senador Divado Suruagy. O aparte
rações e mais de 1200 sindicatos, com ma1s
O $r. Cha_gas Rodrigues -V. Ex' permite
foi tempestivo e oportuno, tendo em Vista, sobrede 10.000.000 de traba1_hQdores. vem, de púum aparte?
tudo, a circunstância à que fez referência V. Ext,
blico, expressar a apreensão e o inconforda obrigatoriedade do voto inserida no atuaJ texto
mismo dos industriários brasileiros ante a
O SR- HUGO l'IAPOLEÃO - Com muita
constitucional brasileiro, mas não no da Convenpossibilidade de aprovação, no Senado Feção. Pela Convenção, tamanho o espírito de libederal, da Mensagem n"' 256/49, do Poder Exe- _honra:, Senador Chagas Rodrigues.

por obstinaçã, eu hoje permaneceria na mesma
posição, especialmente porque se, por um lado,
é altamente desejável se elirilinefn os resíduos
mussolínicos da criação do sindicalismo no Bra~il.
portanto da "Carta· dei Lavoro", por outro lado,
devemos considerar que o sindica1ismo brasileiro
ainda é muito frágil, foi mais no passado, é menOs
no presente, mas ainda é fragil. Na medida em
que esses descontos não sejam, como a Constituição prevê, uma obrigação, é muito provável
que tenhamos o- seguinte quadro: os sindlcatos
mais fortes resistirão e os mãis fracos, aqueles
que precisam mais da proteç:ão do Estado, não
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ralismo que a inspirou, o voto não é obrigatório.
Eis aí outro ponto singular.

Registro, portanto, o aparte e agradeço a V.
Ex!' Em seguida, concedo o aparte ao nobre Senador Divaldo Suruagy.

O Sr. Divaldo Swuagy- Eu Congratulo-me
com V. EX pela fliTTleza com que defende pontos
de vista já esposados quando V. Ex' foi Relator
deste assunto na Câmara dos Deputados. A história do sindicalismo mundial, da sua evolução, é
a própria história da evolução da Humanidade,
da conquista dos Direitos Humanos e da valori-

zação do indivíduo. É um tema que, pela sua
complexibilidade e pela sua universalidade, exige
essa ponderação e essa prudênda que o nobre
Senador Chagas Rodrigues colocou com muita
felicidade. Se o Brasil está a viver as emoções
da elaboração de uma nova Carta Magna, porque
não levar este assunto para um palco de tamanha
grandiosidade? Revoguei a experiênCia internacional, principa]mente a européia, no caso da Alemanha, que é bastante interessante para ser aqui
enfatizado. Muitos sindicatos na Alemanha pulverizaram-se, mas permaneceram com uma força
muito grande, mesmo porque o direito de greve,
em cada sindicatO na alemanha, que é reconhecidamente o País mais rico da EUropa Ocidental
- a República Federal da Alemanha é um País
onde o .Marxismo conseguiu evoluir através da
Social Democracia, foi onde se pôs em prática
a primeira experiência das teorias de Marx e Angels, não naquele conceito radical de luta de claslução e transformação da sociedade - , lá, na
própria República Federal da Alemanha, os sindicatos conquistam o direito de greve por votação
secreta dos seus associados e poc maioria absoluta, não daqueles que compareceram à Assembléia Geral, mas dos que estão associados àqueles
sindicatos, e sem nenhuma interferência de outra
instituição sindical ou de uma central sindical.
Dai podemos depreender a complexldade e a polêmlca deste assunto, e referendo os seus pontos
de vista de V. Ex!' e os do Senador Chagas Rodrigues, muito bem expostos e colocados diante
de nós, neste insta'nte.
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Senador Diva ldo Suruagy, a propósito das observações tecidas
no aparte de V. Ex", devo dizer que tomei conhecimento de que a Assembléia Nacional Constituinte,
num documento que já conta, a esta altura, com
130 assinaturas, pretende fazer com que a matéria
seja examinada pela Assembléia Nacional Coilsti~
tuinte. A matéria, digo bem, não como V. Ex" fez
referência, não que o assunto seja objeto da elaboração da nova Carta Magna, seja estudada, não
sei se nos famosos projetas de decisão, mas que
seja pela Assembléia Nacional Constituinte. A
meu ver- repito- a Assembléia Nacional Constituinte foi conVocada para elaborar uma nova
Constituição, e é prerrOgativa do Congresso Nacional a decisão sobre a ratificação dos atas jurídicos internacionais. Portanto, essa ConvenÇão de·
ve ser examinada até exaurir-se nas duas Casas,
reunidas, do Congresso Nacional.
F'rilalizo, Sr. Presidente, dizendo que retifico as
observações aqui expendidas pelos SenadOres
Chagas Rodrigues e Divaldo Suruagy, no sentido
de que _devemos. se já esperamos quase 40 anos,
aguardar um pouco mais, pelo menos até que
a nova Constituição brasileiJ:a_ seja promulgada.
A1, então, sem pressa e sem açodamento,__d~lib~
rarmos e decidirmos em defmitivo sobre a matéria. Seria mais coerente. Até finalizaria a minha
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oração indagando: se já esperamos tanto, por que
não esperamos um pouco mais?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O. SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Peço ao nobre Senador Hugo Napoleão faça chegar às mãos do nobre Relator, Senador José Richa, o seu parecer e o voto do então Deputado
Céli~ B~9_a_~ (P~u~)

Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo
Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL - AL.
pronuncia a s_eguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O Governo Federal, em boa hora, resolveu enfrentar um dos maiores problemas que a nossa
sociedade está a viver, quando Sua Excelência
o ·Senhor Presidente da República entr~gou ao
Conselho de Desenvolvimento Social a responsabilidade de estudar e estabelecer uma política de
paternidade responsável para este País.
Minha preocUpação, não s"6 como brasileiro,
mas como homem do nordeste, uma Região que
vem duplicando a sua população de 1O em 1 O
anos, é das maiores com o tema. Daí ter tomado
a iniciativa, a título de colaboração, de propor
ao julgamento desta Casa um projeto de lei, cujos
argumentos passo a defender e depois encaminharei à Mesa, para os trâmites necessários.
. Quafqt.ier análise fria e desapaixonada da problemática brasileira há de apontar, corno causa
eficiente de um rosário de problemas sociais, a
enorme ocorrência de famílias sobrecarregadas
de filhos. Nenhum Estado do Brasil foge à regra
nacional e, em inúmeros bairros pobres, de nossas Capitais, é comUm ericontrarem-se exemplos
nos quais o excesso de filhos é um dos principais
fatores de causa e efeito da angustiante pobreza
do País. A afirmação parece cruel. E talvez o seja.
Mas a verdade é que, para muitos casais de recursos exíguo-s e prole numerosa, a chegada de mais
vm filho, longe de ser uma bênção divina, constitui Um fatalismo incômodo, o amargo ônus dos
restos de doçura que lhes ameniza a existência.
Um plano de Governo não póde ignorai-o problema, em atenção ao caráter privado de que
ele se reveste, pois os seus reflexos _extrapolam
tais limites e se fazem sentir pelo que têm de
público. ~ óbvio que, em caso tão especial, o
Estado deve sair coadjuvante, e não protagonista:
deve ajudar aos que querem ter menos filhos,
e não obrigá-los a não os ter. Essa atividade coadjuvante justificar-se-ia por si só atê corno parte
de função educativa do Estado. Mas, no presente
contexto, cfuando as pessoas que poderiam ter
muitos filhos só os querem poucos, e apenas
os que deveriam tê-los poucos é que os têm muitos, a -participação estatal é ainda m8is desejada,
pois já assume_ o caráter de justiça social.
A Sociedade se assenta na Família. Os desígnios do Estado sobre a família devem ter em
mira sua contribuição insubstituível pal-a a cons~
trução daquela.

6- dOverft~.

~riticlade transitóriâ, executa um é atemporal. Se_ o Plano

plan~ tt::JT1E_Qr<!_f. A famOia

muda, a família nuclear desejável pode, adjetivamente, mudar. Substantivamente, nunca.
O Poder tem cornpiomissos com a Família.
-~ntre eles, a proteção, o incentivo à prole e o
r~peito à sua ontologia. Neste último, para, num
exercício ontotológico, garantir a ética familiar.
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O Estado brasUeiro, no momento, preocupa-se'
com seu compromisso de incentivo à prole: Esta
procriação- deve:
a) garantir uma taxa de substituição conve~
niente seja repor as unidades desaparecidas pela
mortãlidade infantil ou adulta; e

b) assegurar uma população etlologicamente
válida, capaz de ocupação territorial conveniente
e esforço produtivo valioso.
Dentro dele, todo um elenco de medidas de
proteção à mãe, gestante e nutriz, está sendo
coordenado. Ao lado dela, a lei e os regulamentos
do Poder Público têm procurado amparar o menor, até sua emancipação econõmica e ingresso
no mercado de trabalho.
A expectativa de vida ao nascer do brasileiro
terii Crescido nos últimos decênios recenseados.
A resposta às medidas de saúde pública e, mais
que isto, ao crescimento da renda djsponivel,
vem-se refletindo no aumento das taxas de crescimento populacional, via horizonte de vida média.
Daí, não se poder subscrever um mero programa de proliferação popu]acional, através da procriação indiscriminada. Há que se equilibrarem
as· curvas de nascimento e morte, em busca do
optlmum sodal que a economia possa suportar.
· O modelo de ocupação territorial, por. outro
lado, não determina um esquema de reprodução
humana, na linha da mera proliferação. A ocupação territorial tem que ser, também, uma escalada
de ocupação económica. Noutras palavras, a criação de condições de infra-estrutura e, mesmo,
- de superestruturas de apreensão do meio circundante pelo homem-agente econômico-. A ocupação do território tem de ser feita nas condições
de higidez que uma "população economicamente
ativa" exige. Sou tentado a dizer, e o faço, com
uma população igualmente, socialmente ativa e
participativa.
DeTa estaria excluida, com certeza, qualquer forma de marginalidadesociaJ, certamente fabricada
nos laboratórios das desigualdades de oportunidade de vida ao nascer.
Entre nós, o problema do menor abandonado
ou em vias de marginalização é o que reflete de
modo mais dramático a necessidade_do planejamento famUiar. Até agora, não obstante os esforços de vários governos e a substancial ajuda das
igrejas e grupÕs J_eig~s. o problema cresceu ao
invés de minguar. E- óbvio que o aparente insucess_o - que não se confunde com o malogro
- não traduz a inviabilidade da empreitada, mas
demonstra o quanto é inglório combater 9s efeitos
de um problema, sem lhes atacar as causas. Há
um somatório de causas próximas e remotas por
trás do efeito- da marginalizaÇão do menor. A
maior" das causas próximas é a carência afetiva,
observada, também, nos lares que têm de tudo,
mas muito mais danosa nos lares .que não têm
nada; a causa remota é o despreparo dos casais,
que não têm como nem sabem porque devem
planejar suas proles, dentro dos limites dos seus
orçamentos.
O problema do menor abandonado - conquanto seja o mais próximo efeito dessa causa
remota - não é, contudo, o mais grave. Pior
é o circulo vicioSo que ela provoca: os casais
muitõ pobres Permanecem muito pob[-es, porque
têm muitos filhos, seus parcos recuisos Se diluem
ein demasia, ãnte o exaustivO núnlei-o-de bOcas
para alimentar; e têm muitos filhos porque são
muito pobres, faltando-lhes os meios de limitar
sua prole, se assim o quisessem.
Mesmo sem falar no que permeia os dois extremos do círculo: a mortaJidade infantil; o desajuste ..,
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familiar, com a conseqüente separação do casal
e a entrega dos filhos a um fu_tu_ro _hosti1 e cruel;_
a subalimentação crónica e os contingentes de
população inativa, ess_e leve esboço do quadro

brasileiro comprova a necessidade da adoção de

uma politica de paternidade responsável, a exemplo do que já ocorre nas nações mal_:? desenvolvidas do Mundoc Não se trata, evidentemente,
de uma panacéia, capaz de resolver todos os nossos problemas. Mas é uma providência inadiável,

tão importante e fundamenta] quanto qualquer
outra medida de governo que vise ao bem-estar
do indivíduo e da coletividade. Também não é
uma idéia simplista e desumana, destinada, apenas, a reduzir a população para aumentar a renda
per caplta. É norma de caráter ra"cional e comportamento cientifico, que se _coaduna perfeitamente com uma filosofia governamental, voltada
para o progresso e para a va1orização do homem.
Por outro lado, é, pelo menos. aético o compor~
tamento govemamental_que, irrefletidamente, se
lança ao controle unilctteral dos nascidos. Pela
via simplória dos mecanismos abortivos e/ou con~
traceptivós.
O Estado não pode impor um tamanho determinado à família de cada um dos cidadãos. Isto
é uma deliberação do casa1, com a liberdade de
cidadãos. Não fora isto, estaóamos diante de uma
invasão domiciliar, verdadeiramente proibida,
porque seria uma infringência constitucional à pri~
vaddade.
Outra coisa, porém - e af o Estado tem o
direito de inteiVir - é definir uma característica
de família nuclear. Esta, a mais consetânea c:::om
os propósitos de construção da Sociedad~_. que
lhe cabe comandar.

A nosso ver, essa família nuclear mals adequa~
da a nossos interesses de desenvolvimento acele~
rado e participado por amplas matarias s.itua~se
no horizonte de um grupo familiar de cinco pessoas, ou seja, pai, mãe e três mhOs. Aliás, não
se trata de escolha aleatória, ffiél$ a adoção do
atual tamanho sociológico da família brasileira.'
Esse. parâmetro é, inclusive, adotado amplamen~
te, para cálculo de cobertura dos programas e
projetas sociais do Pais.
A família de cinco mernbms_~ou melhor, até
cinco membros - seria gratificada e estimulada
pelo Estado, por meio de prestações ou alocações
familiais. Ultrapassado o tamanho ideal, cessariam os benefícios sOciafs ~ prole. Não se trata
de medida draconiana_. I)estinada à esvaziar ventres, voltando-se cruelmente contra as famílias
numerosas _ou que desejam um modelo de proliferação. Destas, as de rt;nda suficiente podem
administrar, adequadamente, os nascimentos desejados; as de rend~ iro;u_ficiente terão uma cobertura razoável para as necessidades sociais que
enfrentam, compatíveis com as possibilidades de
amparo_ social pelo Estado. De _qualquer sorte,
as a1ocações familiais previstas nesta lei são abun·
dantemente maiores que as percebidas, hoje, por
uma família de até vinte filhos.
Em outros países, de propósitos demográficos
diferentes, chega-se a cogitar de "penalidades"
infligidas ao pater famíltas, através da política fiscal
restritiva. Assim, inverte-se -a mão de direçãa sociológica, funcionando o imposto como iilst.ruw
menta contrário à presta.ção familial que propomos.
____ . _____ _ _ ____ .
Evidentemente, o Estado não .fará outra intervenção, além de que prevemos no projeto de leL
As famílias, singularmente, caberá a decisão. As
que puderem, ou quizerem, terão os filhos que
quiserem ou puderem sustentar. Cremos, todavia,
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na validade de nosso plano, com vistas ao verdadeiro e sadio planejamento familiar brasileiro.
- O Programa de meu Partido visa à democracia
para todos. A Democracia Social modema é sinõnimo de igualdade de oportunidades. A cada um,
apreendê-las de acordo com sua capacidade esw
~cífica.
-_ .
A índole religiosa de 11.0Ss_6- pOVO ....:..: -alicerce
da Nação - também não se compadece com
a importação de controles que hostilizam seus
princípios evangélicos. E qualquer esquema impositivo que desconheça as determinantes culturais está fadada ao insucesso. Por isto. o artigo
29 inibe a participação do Estado, na propaganda
e na ação cantraceptivas.
A chave é o estimulo. Por meio dela - e por
força endógena ~ obteremos a motivação para
o verdadeiro e conseqüente planejamento familiar. centrada nas necessidades familiares, na estrutura compatível ao peso das adições sociais
e no desejo de libertação econõmlca.
Essas; Sr. Presidente e Srs. Senadores, são as
justificatívas do noSSo projeto de lei. Mas poderia
acre-scentar outroS "argumentos, frutos da eXperiência de quem governou por duas vezes um
Estado do Nordeste. Tão dramâtico, tão agudo
quanto o problema do menor abandonado, também é o da mulher abandonada.
Como um__ _dos maiores líderes do Nordeste,
bem sabe, Sr. Presidente Lourival Baptista. que
a mulher do Nordeste costuma se casar aos 16,
17 ou 18 anos-- aquelas das camadas mais
humildes- e, aos 30 anos, com os partos sucessivos, ela está completamente envelhecida e, naquela linguagem do homem do interior da Nordeste, deformada com aquilo que se chama de
"barriga quebrada", E, muitaS vezes, ela é abandonada com 6, 8 ou 1O filhos, e essa família tende
à deliQU.ência e à prostituiçãO. Este quadro tão dramático está a exigir um
esforço e uma definição daqueles que estão responsáveis por esta sociedade, a que desejo dar
a minha contn'buição, trazendo este projeto de
lei que quero encaminhar a V. Ex>, a Om de que
tenha os trâmites necessários e receba o julgamento, as sugestões e as contribuições deste Colegiada maior que é o Senado da República.

O -Sr. -José Agrlpino aparte?

Pern,-ite

O SR. DIVALDO S()RCIAGY José Agrípino.

V.

Ex~ um

Pois não,

Senado~

O Sr. José Agriplno- Quero me congratular
com _o Senador Divaido Suruagy pela apresentação de urna proposta ou um projeto de lei do
maior alcance social, _e sobre o qual dar o meu
testemunho pessoal, porque o Rio Grande do Norte, Estado que eu já governei, foi o maior Estado
pfoneiro na Federação, na implantação de um
programa de planejamento familiar ou de família
responsável. Já há quatro Governos que o Estado
do Rio Grande do Norte. tem, na sua Secr_etáría
de Saúde, um programa implantado de planejamento familiar. E posso assegurar ao Senador
Divaldo Suruagy eSse testemulho que dou_a esta
Casa, de que os resultados são amplamente satisfatórios. Como V. Ex~ acaba de-eXpor no Seü substantivo disC:urSÇ>,J::l.Uma região que é pobre: onde
as mãeS têm os prirrteirõs filhos aos 16, 17 anos,
onde a carência alimentar é um fato insofismàvel,
o planejamento familiar é um ato imperativO até
de soberani<:~ regional. De modo que eu quero
endossar o projeto ou aproposta de V. Ex•, dando
o testemunho do sucesso já ocorrido no meu
Estado, o Rio Grande do Norte.
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O SR. DIVAU>O SORUAGY- Muito obrigado, nobre Senador José Agripino.

O Sr. Lavoisier Mala- Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. DIVAU>O SORUAGY- Com muito
prazer.
O Sr. Lavoisier Maia- Quero també"rn asso~
ciar-me nesta horp, ao projeto que V. Ex~ apre~
senta a esta Casa. Eu governei também o Rio
O_nmd.e..do Norte.. um E:stado pobre do Nordeste
brasileiro, e, antes de fazê-lo, fui Seçretárlo -de
Saúáe Públíca. E foi como tal que eu coi1viví de
perto com esse problema no Nordeste brasileiro,
especialmente o planejamentO familia-r, que é um
projeto de gl-ande alcance social, de muita ii"npOitància não somente para o Nordeste, mas para
t9c!o o Brasil. Um dos importantes p_robl~mas deste País __é a_ explosão demográfica, que deve ser
encarada com a seriedade pelo GovemoJ?ederal.
As notícias que estou sabendo é que o Governo
pensa em fazer um-·pranejãinento famiftar que
realmente atenda às necessidades das popula~
ç-ôes :·maiS- car_ente_s __ dá_ Biasil. N_~_Çoridição de
médico, nobre Senador, que(o fazer um obser~
vação em relação ao planejamento familiar. Eu,
c::omo Secretário de Saúde e como Governador
do meu Estado, que foi pioneiro - como disse
o nobre Senador José Agripino, e ele próprio antes. bem como seu pai. de quem fui Sec_retário
de Saúde- em Planejamento E_~iliar, ac:::ho que
esse pianejamento tem que ser encarado~ repito
..,_ com muita seriedade e resPonsabilidade. Ele
encontra obstáculos e dificuldades na Igreja Católica. Na verdade, aqueles que defendem some-nte
os métodos naturais não alcançarão. jamais,
aquele almejado objetivo. Na verdade, a patemida_!:le deve ser responsável. O casa! d~ve ter os
filhos (iUe lhe for conveniente, rrias deve ter, sObretudo, informações sobre os métodos, e escolher
o melhor. Ma-s, para isso - e fundamentalmente
para isso ~ o_ importante é a _e_ducaç_ão, ê O- pro·
cesso educativo_do povo brasileiro, que, la.mentavelmente, as camadas mais__ carentes não possuem. Associo~me assim ao noPre Senador Dival·
do Suruagy, para assessorá-lo, para ajudá~]o, para
dar-lhe minha contribuição, para melhorar _e aprovar a nível nacional, pois isto que é importante:
que haja uma consciência nacional para aprovar
este projeto de tanta magnitude, Sr. Presidente,
- que é o Planejamento Farriiliar, que muitos enca~
ram, por· desconhecimento de causa, como um
bicho-papão que não é. Na verdade, ele vai resol·
ver problemas daqueles que mais precisam, que
ê_ a pobre gente brasileira, especialmente a nordestina. De maneira, nobre Seriador, que ·após
Jer ligeiramente o seu projeto, considerQ~o bom
e associo-me a a esta iniciativa feliz que V._ Ex"
traz ao Plenário do Senado Federal. Vou interessar~me cada vez_ mais, porque sou estudioso do
assunto e quero ver o Planejamento Familiar no
Brasil ser aprovado como normalmente deverá
sê~lo. Nós conhecemos de perto esse problema
- V. Ex1, na condição de Senador e ex-Gover-nador, duas vezes, de um Estado pobre do Nordeste, que conheceu em profundidade o problema, e eu como médico_ e cõnio exwSecretário
de Saúde e ~-Governador- e quero aqU1;-aar·
ó meu depoimento da importância desse projeto
e lutar pela sua aprovação. É verdade que será
tante subsídios, se Deus quiser, vamos trazer argumentos para aprová-lo.
O SR. DIVALDO SCJRCIAGY- Quero agradecer aos apartes dos Senadores José Agripino
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e Lavoisier Maia que, com os conhe<::imentos e
experiências que adquiriram como governadOres

de um dos Estados do Nordeste, têm enriquecido
este nosso projeto,

Poderia tentar dar algumas explicações complementares a respeito da sua essência: Aquilo
que se chama "família nuclear", seria b pai, a
mãe e os três filhos.
O aUXJ1io-farru1fa, no Brasil, é uma cópia d0
sistema italiano. Durante a Segunda Guerra Mun·

dia!, Mussolini andava com veleidades guerreiras,
querendo reviver as antigas gl6rias de Roma, e
chegou a estimular o aumento da prole a ponto
de oferecer, à mulher que tivesse 10 filhos, uma
das maiores comendas da Itália, que era considerada urna heroína, Isso porque ele des_ejava aumentar o número de habitantes do País. E. aqui,
no Estado Novo, foi copiado esse sistema, só
que, ao longo do tempo, o salário-família foi defasado e hoje é inslgnifkante mas tem um<:'l componente_ psicológica para pessoas de menor nível
de cultura, que imaginam que estão aumentando
a sua renda familiar com aquele auxílio quando,
na verdade, o mesmo não dá para atender as
menores despesas com o nascimento daquela
nova criança.
Vi uma experiência na AJemanha que chega
ao absurdo de penalizar o quarto filho; estimulam
até o terceiro e pelo quarto paga-se urna penalidade tributária, porque aquela criança Irá criar
dificuldades para a spciedade que, por su'! vez
precisará de mais hospitais, escolas, creches e
etc.

a

Então, a idéia original é seguinte: o primeiro
filho daria direito a um salário-família correspondente a 50% do salário-mínimO,-o-saláriO básico
que é o de fevereiro; o segundo fl.lho teria 30%
e o terceiro ·20%; at"é três filhos aquela família
agregaria a sua renda familiar um novo saláriomínimo. Não haveria nenhum aspecto ético nem
aético, porque a famüia poderá ter 4, 5, 6, 8 ou
1O filhos, isso será um problema da família, o
Estado não poderá interferir mas tambêm não
premiará ou estimulará o aun:ento da prole.
Mantive um encontro com o D. Luciano Mendes. Secretário-Geral da CNBB, onde defendi esses pontos de vista, expus esses _argumentos e
deixei o documento para que a Igreja, a CNBB,
procedesse aos estudos. É um documento aberto,
como todo projeto de lei, exposto ao julgamento
de um Poder Legislativo, a discussão, a idéias,
a correções e a sugestões. O importante é trazer
um tema desa profundidade ao debate ao Sena~
do, porque não podemos estar alheios a um dos
maiores problemas sociais que o nosso País está
enfrentando.
Os países mais ricos do mundo, independentemente de linha ideológica, todos os países do
Leste europeu estão adotando uma politica de
paternidade responsável. Cuba, localizada aqui
mesmo na América Latina, está há mais de 20
anos com uma população de 1O milhões de habitantes, uma população inferíór a ddade de São
Paulo e todos os países marxistas adotaram uma
política de controle de natalidade. Os países mais
desenvolvidos do mundo, os mais riCos estão atotando uma política de patemldade responsável
e a ironia é que os mais pobres, os mais atrasados
não estão adotartdo e em virtude disso cada vez
estão ficando mais pobres e com problemas sociais mais alarmantes e gritantes.
O meu projeto tem apenas o objetivo de trazer
um assunto de tamanha magnitude à discussão
do Senado da República.

O Sr. Me ira Alho- Permite V. EX um aparte?
O SR- DWALDO SURCIAGY- Concedo o
aparte ao nosso nobre Senador Meira Filho.

O Sr. Meira Filho -Senador Divaldo Suruagy, meus parabéns. Como brasileiro e como nordestino_,. com"º homem que imigrou da terra calcinada do Nordeste para o Sul, tenho vivido, através
ao rádio, nos programas que faço, essa problem-ática brasilcira: Tenho por mim, aprendido com
a própria vida, qu_e a familia é a base da nacionalidade; não existe um país forte e sólido sem uma
famllia devidamente protegida. Isso me martiriza
muito, ver o abandono em que andam as nossas
crianças. Par:e_ce até qtre rJãO são brasileiras, de
tantos desmandos que há em nosso País com
relação à criança. Não me envergonho de dizer
que sou católico, apostólico, romano, a Igreja tem
se preocupado imensamente com esse problema,
mas esta é muito pequeriióa para o tamanho do
problema. Vou dar uma estatística própria: no ano
de 1985 - -~iiendi Ílos piograrrtas que faço no
rádio, que são programas simples, de contato permanente e constante com a população da nossa
cidade, vivendo todos os seus problemas,- aparecem em meu programa três cidadãos, cuja famílía havia sido abandonada pela mulher, lamen~ndo, imensamente, que as mulheres os houvessem abandonado, eles ficaram tomando conta
das crianças, chamando, pelo rádio, as mulheres,
para que voltassem para ajudá-los no problema
familiar. Agora, mulheres abandonadas aparecem
10, 15,20 por dia. Acho que a legislação brasileira
na parte de proteção à mulher, de exigir um cum- primento fieJ daquele compromisso assumido pelo homem, é fraca, não pune o cidadão que abandona a mulher porque· esta é mais arraigada aos
princípios familiares, agarra-se com os filhos, enfrenta toda espécie de dificuldades para não abandoná-los, o que o homem faz com uma facilidade
espantosa. Acho que nessas planificaÇões, nesses
planejamentos, agora que temos uma Constitu_inte, devemos primar Para que a família brasileira
seja- protegida por leis mais adequadas para que
o homem não abandone tanto a mulher. É a opi!líOOde-Uffi homem que tem vivido o problema,
um problema que fere e machuca, porque acho
que a família é e será a base da nacionalidade.
Não existe pais sem uma família segura. Parabéns,
nobre Senador.
O SR. DIVALDO SORUAGY- Concordo
plenamente com os argumentos do Senador Meira Filho e agradeço o seu aparte. lndusive, quero
acrescentar aos exemplos que S. Ex~ nos trouxe,
mais uma vez, uma experiência minha como Governador de Estado. Nessa época, eu concedia
aUdiência de 1;? em 15 dias, aos que primeiro
chegassem ;);s_portas do Palácio. Não preciso dizer
aos.Sts. Senadores o número enorme de pessoas
sque procuravam o_s favores ou o apoio do Governador do Estado. O mais augustiante era exata~
ffiétte O problema da mulher em busca de emprego. Agora, o que- pOde parecer paradoxal é que
muitas delas não procuravam emprego para si
mas para os seus maridos e seus ffihos. Elas,
com esse seiltiffiento maternal e de _amor profundo, que é uma-característica do sexo feminino,
pediam emprego para os maridos e, quando existiam vagas, para guardiã ou emprego de serviçal,
e eu respondia o segui~te: "Só posso empregar
mulheres." E elas dizjam: "Mas eu queria que
o senhor empregasse ó meu marido." E eu dizia:
"Não dou porque, dando ~_emprego a você, você
estará_ segurando tod"'- a sua_ ~~rutura familiar."
O que é que acoritece no Nordeste? Acho_ que

acontece no País todo. Estou dando exemplo do
Nordeste por experiência próp_rta. A _mulher deforma-?a fisicamente, envelhecida precm:e-mettte,
um homem com 30 anos, genêficã e Oiologicamente falando, ainda está relativamente jovem,
e1e abandona a esposa e vai viver com uma mais
jovem, deixando-a com aquela prole numerosa,
mas se ela_tiver um salário fiXo, por-m·enor qUe
Seja, linguagem popular ela diz: "estou garantindo
o pá o dos meus filhos." O que é a QaraOtia do
pão dos filhos? É o emprego fiXo, porque geraimente elas vivem de biscates, de lavar carros,
de vehâer bilhetes de loteria, aqueles subempregos do Brasil todo. A mulher é fundamental à
sobrevivência e à segurança do núcleo familiar.
ConcordO plenamente com o Senador Meira Filho, os meus argumentos são inreSpondíveis porque são verdadeiros.

O Sr. FranciSco Rollemberg

~

V.

Ex~

me

permite um aparte?

. O SR. DIVALDO SURUAGY- Com todo.
o prazer.

O Sr. Francisco Rollemberg - Senador Divaldo Suruagy, parabenizo V. Ex~ pelo projeto que
lança nesta Ulrde, porque é um assunto que eu
tenho vivido de uma maneira dupla: como Médico, há 27 anos e Como Parlamentar, na Câmara
dos Deputados, há 16 anos. -Como MédiCo tive
o cuidado, desde o inicio do exercício da minha
profissão, de fazer um proselitismo, uma campanha educativa no meu Estado de Sergipe, vizinho
ao seu Estado, que tem os mesmos problemas
sociais, os mesmos problemas econõmlcos e os
mesmos conceitos machistas dos homens da
nossa terra. Conheci no meu Estado homens que
tinham profissões que não rendiam sequer salário
mínimo e que me diziam que só se sentiam seguros quando as suas senhoras estavam grávidas.
Hoje, vínte sete anos depois encontro neste mesmo ambiente, nestas mesmas regiões, homens
que me procuram "e trazem suas esposaS para
que eu possa orientá-las a fim de que tenham
uma prole de acordo com a sua capacitação econõmico-financeira. Do outro lado, também, tenho
encontrado, apesar das diretrizes da CNBB, da
Igreja, o apoio hoje inconteste daqueles que fazem
a Igreja Católica no meu Estado. Para minha surpresa, em um dos hospitais que trabalho, em uma
certa oportunidade, uma freira procurou-me e pe·
diu para fazer uma laqueadura. E é uma coisa
que eu não façO e não QOsto de fazer, porque
é- uma ·esterilização, é um procedimento muito
definitivo, é_ uma agressãO física, (!_uma cirurgia,
no mais das vezes irreparável. E ela me dizia:
"EU ser que a Igreja não quer, mas o que posSo
fazer, doutor, se todo ano esta mulher vem aqui
e dá a luz a uma criança; volta com a criança
para casa e a traz de volta para a cdança morrer
rro hospital?" Essa senhora· todo o ano interna
Yma criança. Ora, Senador Divaldo Suruagy, nóS
estamos tentando mudar essa estrutura..Estarnos
tentando, e a prova disso é que quando me formei,
nõs tínhamos um índice de 2,7% de nascimentos
e hoje estamos perto de 1%. Isso se deve a esse
trabalho do proselitismo que todos nós brasileiros,
consCientes, estamos a fazer trabalho que nós
médicos estamos a fazer, e que a Igreja Católica
hoje nqs permite fazer. Se ela, de um lado, tem
sido um entrave, porque defende os métodos biológicos, de outro lado ela começa a entender que,
através dos métodos biológicos que réQTlererri
l!ma certa irl.teligéncía·; uma certa é:qü!dãde mental, uma certa capacidade de observação do momento oportuno, ela entende que estes processos
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não são acessíveis à_ grande massa do povo da
nossa terra; e ela procura entender, então, que
estes métodos ditos_ ;:u:t.ificiªi.s, estes- métodos

CAPfrULO II
Do Sistema de Compensações Diferenciais

cientificas, não são métodos que destrúam e que
impeçam a vida, mas são aqueles que irã_o trabalhar pari passu com os métodos naturais, PQrque
no futuro, tenho certeza, eles serão considerados

Art 4? Fica instituído o Sis!ema c;fe Com_p~n
sações Diferenciais que substituirão ·a salário-famíli~ _único a mo.Qul~r, criado pela Lei n?O 4.266,
naturais para permitir que o homem e a mulher
de 3 outubro de 1963, com as modificações da
de n? 5.559, de 11 de dezembro de 1968.
se amem quando julgarem ne{:essário e que não
§ 1~ O sistema· de Compensações Diferen~
programem o amor como se_ programa uma visi~
ciais se destinam a conceder estímulos que comta, uma festa e como se programa umã viagem.
templã.ráo o tamahho da famílía em escala dePor isso, senador Div~ldo_Svru~gy. quero parabenizá-lo e juntar-me a V. _Ext nesta tãrde e a todos . crescente, de modo a recompensar, financeiramente, ·aquelas que se aProximarem da família
que compõem esta Cisa, nesta luta, para que
nude.ar desejada.
tenhamos, quanto rápido, uma decisão política.
E; baseado nesta decisão política, possamos per- _
_§ 2~ Os estímulos concedidos pelo Estado,
correr o Brasil, ir às massas, ir ao povo, dizer
para aplicação do Sistema de Compensações Diàqueles que não sabem quais os métodos que
ferenCiais induem:
devem usar, dizer àqueles que não evitam, porque
I - a Alocação Familiar c_usteada pelo Fundo
não sabem como evitar, que a Nação está voltada
de CõmperisaçóesDiferenciais, a ser regido peio
para eles e que vai lhes dar a tranqüilidade, a
SiStema Nacional de Previdência SOcial--SIMsegurança e o apoio material, para que a patemiPAS;
dade seja realmente responsável neste Pais. ParaII- a concessão de abatimentos regressivos
béns a V.~
i1a tabela de Imposto de Renda, relativos ao número de ffihos dos casais sujeitos à incidência desse
O SR. DIVALDO SURUAGY - Muito obritributo, e
gado, Senador Francisco Róllemberg. As cÓlocalli-outros incentivos. que venham a ser esta~
ções e os argumentos apresentados por V. Ex•,
belecidos por ato que o Poder Executivo fica autocom- a dupla autoridade de político experiente,
rizado a baixar, com funde se atingir os objetivos
conhecedor da realidade nordestina e de profis·
revistos nesta lei.
sional da Medicina, acrescenta e enriquece o nosso pronunciamento. Muito obrigado. Tenho certeCAPfTULOIII
za que esta causa é de toda a sociedade brasileira.

Da Alocação Familiar

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

DOCUMEffTOA OOE SE REFERE O SR.
DIVALDO SURUAOY EM SEU 0/SCURSO.PROJETO DE LEI N'

f87

Dispõe sobre as medidas de incentivo
e amparo à família, institui o Sistema
de Compensaçóes Diferenciais, regula o
respectivo fundo e dá outras providência.
O Congresso Naciomd decreta:

CAPfrULO I
Disposições Preliminares
Art 1~ A proteçã_o_ à famüia, de _que trata o
art. 157, da Constituição, será dispensada pelo
Estado, na forma e nos t.ermos_r;l~sJa.lei.
.
Art 2~ Considerando-se medidas de proteção, para os fins desta lei:
I - as compensações financeiras concedidas
sob a forma de Alocação Familiar, com fim de
estimular a famüia nuclear ideal desejada;
D-a liberdade que têm os_c.~s_<:leescolher
o número de filhos por eles des_ejados, sem que
para tanto estejam sujeito~ a qualquer forma de
propaganda que iniba a procriação humana;
Til- a proibição da prática; pelo Estado, e por
entidades públicas e privadas, de programas que
impliquem na esterelização, permanente ou tem·
porária, de qualquer dos cônjuges;
[\!-o direito à inform~ç~o quanto aos métodos científicos de planejamento amiliar que não
impliquem em riscos_à saúde humana c n.ão afetem, éti_ca e_moralmente,_a estabilidade da família.
Art. 3° Farnüia nuclear, para os fins desta lei,·
é a familia constituida do núrilero de filhos considerado ideal, ao qual·~ EstadO concede estímulo_s,
de ordem financeira representado pela Alocação
Familiar.

Art. 5" A Alocação Familiar é uma quota pe~
cúniária a ser paga à família, referente a cada
filho_ ou dependente econômtco, até a idade de
18_(d_~oito_s~nos).
_
§ 1" O valor·daAJocação Familiar será calculado na base do MVR (Maior Valor de Referê_nçia),
na forma da Tabela anexa.
§
As despesas com o pagamento da_Aio·
cação Fam11iar serão atendidas pelo Fundo de
Compensações Diferenciais criado por esta lei.
§ 3" ConsideramMse dependentes_ econôm[cos, para fins desta lei. Os menores de_ até 18
(dezoito) anos que, não sendo filhos do çasal estejam sob sua quarda e responsabilidade efetivas.

zo

§ 4~ O pagamento da locaçeo- Familiar s_erá
feito diretamente pelo empregador, juntamente
com o salário, abatendo-se o seu valor da contriblllção _devida à Pr~dência Soçi~l. ob_edeclda a.
mesma siteniática atualmente em vigor para o
fafário~família instituído pela Lei 4.266, de 3 de
OUtUbro de 1963.
§ 55> Farão juS ao beneficio da Alocação Familiar os empregados com renda igual ou inferior
a 15 (quinze) salário mínimos.
§ 6°

No caso dos contribuintes autónomos
da PreVidência, a Alocação Familiar será paga
diretamente pelo Instituto Nacional de Previctência •
Soda], na fõrma qti.e vier a ser determinada pelo
Poder Executivo.
§- 7ç N hipótese da separação do casal, a Alo·
ciaçã:O Familiar será paga ao cônjuge que tiver
a gUarda efetiva dos filhos menores.

CAPfrULO IV
Do Fundo de Compesações Diferanciais

-M -6~ Fic_a instituido, junto ao Sist_ema Na_cionál e Previdência Social - SIMPAS, Fundo
de Compensações Diferenciais destinado a cus-

Março de 1987
tear as despesas da Alocação Familiar criada por
esta lei.
_Art. 1~ Constituem reçufsõs do Fi.mdo:
1- 50% (cinqüenta por centO) da arrecadação
do FINSOCTAL, instituido pelO De-cretà~lei n~
1.940 de 25 _de maio de 1982;
U_~ _uma-quoia de cOntribuição correspondente a 1% (um por cento), da arrecadação da União,
consignada anualamente em seu orçamento;
m-o adicional de i% (um por cento) sobre
os pagamentos devidos ao IMposto de REnda
pelas Pessoal Jurídicas e pelas Pessoas Físicas
com renda superior a 20 (viitte) salário mínimos;
[\!-os recursos obtidos com a renda e a alie·
nação dos bens das heranças jacentes pertencente à União, e
V- por outros bens e rendas que venham a
ser especificados no Decreto-do Poder_ Executivo
que regulamentar esta lei.
§ 1~ Fica o Sistema Nacional de Previdência
e Assintênda Social- SIMPAS, autorizado a realizar as operaçõeS de crédito necessárias ao atendimento das finalidades do Fundo de Compensações Diferenciais e ao_custeio de seus encargos,
inclusive as que forem indispensáveis para asse@r.ar o v,alor corrente de suas diponibilidades,
durante a execução orçamentária de cada exercfció financefro.
§ 2~ Na elaboração- dos orçamentos do Fundo,serão observados os princípios estatísticos
aplicáveis à-sOciometria, destinados a corrigir, periodicamente, os padrões de- contribuição -e os
valores da Alocação Familiar constantes da Tabela anexa.
Art 89 o Fundo de ·compensações Diferenciais será admínstrado por um Conselho com~
posto dos seguintes integrantes:
1- o Presidente do Instituto de Administração
da Previdência Social - rAPAS;
II- três representantes dos empregados indicados pelas Confederação patronais, rotativamente, na forma a ser estabelecida em decreto
do Poder Executivo, e
III- três representantes dos empregados londicados de maneira prevista no item anteior.
§ 1~ O mandato dosd representantes deque
tratam os itens H e DI deste artigo, será de 3 (três)
proibida--a reeleição.
§ 29 O desempenho dos encargos e atribuições dOS ·membros do Conselho será gratuíta e
considerado de relevante interesse social para o

Pals.

.

§ 39 Nenhuma despesa administrativa com
pessoal poderá correr à cOnta do Fundo de Compensações Diferenciais, Cabemdo ao Sistema Nacional de Previdência Social - SIMPAS; ceder os
servidores necessádós ao fundonamento de sua
Secretaria.

CA!'frULO V
Disposições Gerais
Art 9" Fica o Poder Executivo, através do Sis·
tema Nacional de Previdência Social (SIMPAS),
autorizado' a adotar as formas .de controle que
se fiZerem necessárias, para tomar efetivas as me·
didas previstas nesta- _lei, exigindo dos beneficiá~
rios, se necessário, a declaração relativa ao nú_rriero e guarda efetiva dos filhos.
. ·
Parágrafo único. A deCiaraç_ão falsa prestada
para os fins de obtenção dos benefícios previstos
nesta lei importa em crirhe de falsifiCação ideológica, sujeitando o infrator a pena de 1 (um} a
3 (três) anos de reclusão..
.
Art. Io.--0 Sistema de ComPensações Diferenciais instituído por esta lei sofrerá avaliação
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Art. 12. Esta lei entra em vigor no primeiro
día útil do exercício financeiro que seguir ao de
sua regulamentação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente as Leis n~s 4.266,
de 3 de outubro de 1963 e 5.559, de 11 de dezem-

a cada 5 (cinco) anos. tendo em vista o es._tabelecimento de padrão da família nuclear desejada,
a atualização do regime de çobertura financeira

das despesas com a Alocação Familiar, e a atualização de seu respectivo valor,

Art. 11. O Poder Ex.ecutiv6 regulamentará es·
ta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dtas a partir
de sua promulgação.

~

bro de 1968. ·

ANEXO AO PROJETO DE LEI N•

·

DE I987
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De modo que, ao experimentarmos uma animação da economia desse porte é muito dOlorido
enfrentar, agora, o contrário de tudo isso.
De mQdo que _qy~remos deixar _aqui, enfaticamente, esta pieocupação, esta ansiedade e esta
verdadeira angústia_do empreendedor e do traba·
lhador brasileiroum relação à questão da economia; à questão dos juros, particularmente, à questão dos preços __e à questãO dos salários.
Isto é o que eu queria deixar registrado, Sr.
Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PREsiDENTE (l.ourivaf Baptista) concedo a palavra ao nobre Sendor Francisco
Rollemberg.
TABELA DE ALOCAÇÓESFAMIUARES
O Sli fRANCISCO ROUEMIIERG (PMDB
Pronuncia seguinte discurso.) -Sr. Piesiw
- dente, Srs. Seriãdores:
O debate sobre o pagamento do IR, que inciNo DEMVRs
FUNDO FAMIUAR
dir~~- principalmente, sobre a classe média, no
DEPENDENTES
afiô-bã:Se de 1986, tem suScitado diversas sugesw
Valor-Cz$
A Preços de Fev/1987
Número
tões.
(Cumulativo)
_ Tenta-se a correçêo ~do_ IR retido na fonte por
"índices que reflitam a infla_ção r_eal_ existente neste
··Período. ·solicita-se um reajustamento da tabela
492,57
492,57
1,5
I' füho
progressiva, visando corrigir a clara distorção exis328,38
820,95
29 fdho
LO
tente. Pede-se, ainda, que o contribuinte tenha
985,14
0,5
164,19
3•ftlho
o direito de compensar, na atUal declaração, o
- --0,04• ftlho~985,14
seu imposto a pagar, com a restituição a que
985,14
............
tem direito, referente ao exercido de 1985.
985,14
n. filhos
Todas sáo medidas jystas que visam a diminuir
o graftde_ impacto de carga tributária sobre o assaw
- --lariado, tão duramente atingido pela "Fome do
Leão".
O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista)- Norápida aconteceram, e_s:t_e ªto de ter procurado
Gostaria, no entanto, de colocar mais uma aher·
recursos transformou-se numa armadilha e, hoje, nativa que deverá ser estudada pelos órgãos do
bre Senador Divaldo Suruagy, o projeto de V. Ex•
já foi encaminhado à Mesa e será induído na
n6s encontramos milhares de empresários, de Governo. Trata-se do aumento do número de parpequenos empreSârlos,- de- microempresários e celas do imposto a pagar. Bastaria que s.e baixasse
Ordem do Dia da próxima sessão.
de agricultores numa situação de extrema dificul- uma norma estabelecendo em 12 o número de
dade. A especulação financeira se transforma quotas com que o contribuinte saldaria o seu déO SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) nUm- esvaziamento do processo produtivo e a es- bito.
Concedo a palavra ao nobre Senador JOsé Agriw
peculação ê indesejável. A poupança, sim, nós,
O precedente já existe,_ pois a restituição de
pino.
achamos necessária,_ interessante e coino ele- 1985 _tem o seu parcelamento previsto em até
mentci-fliTldamentãl da econot'11ia. Mas, a_ especu- 4 anos, transpondo, pois, diversos ex~rcídos fiO SR. JOSÉ AGRIPINO PRONUNCIA DisCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO lação é um desastre, ela desativa o processo pro- nanceiros e a ilossa proposta só ultrapassaria o
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR· dutivo, leva ao desemprego e a utrt caminfiO iriCer- exercício-vigente em apenas 3 meSes, mas Oferew
to à economia do nosso País.
ceria inequívoca vantagens ao contribuinte assalaMENTE.
riado, reduzindo o valor da sua quota à metade.
__ Eu_.queria registrar esta preocupação dos brasiO SR. PRESIDENtE (Lourival Baptista)leiros, queria apelar às autoridades governamenAssim sendo, suavizaria o ccmtribuinte que será
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu
Carneiro. -tais, lideradas pelo Presidente da República, para forçado a pagar duas grandes contas ao mesmo
que s.e tomem medidas urgentes neste campo, tempo: o imposto relativo ao ano-base de I 986
onde as 1!1-edidas_ n~o podem ser proteladas e e o que é recolhido na fonte, no presente exercício;
O SR. DIRCECI CARNEIRO (PMDB ---, SC.
também não _podem _ser rígiQ.~. Devemos ter a desestimularia a desobediência fiscal de não pa·
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
lntelig"ência e a çriatividade de exercitar medidas gar o tributo; ou evitaria, o que seria o pior, que
orador.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·
tirgentes,_ 0S.en;! no entantp tomá_-las rígidas de for- muitas contribuintes se transformassem em so·
Eu também gostaria de registrar nesta tarde,
ma quet ao se examinar a resposta da experiência negadores, sujeitos a diversos tipos de sanções.
aqui, no Senado Federal, a preocupação do povo
do cotidiano dessas medidas, se possam confirPortanto, faço um apelo para se chegar a uma
brasileiro e particularmente dos catarinenses, Es-má-las e afirmá-las no decurso do seu andamento solução de bom senso, já que milhares de contri·
tado que aqui represento, e que constatei pessoalw
ou modifiC-á-la~ segundo as necessidades, ou on- buintes honestos não terão como_ saldar o seu
mente na minha última estadia em Santa Catarina.
de a p_r_ópria experiência possa apontar.
débito e essa impossibilidade de p-agaffiento induA aflição dos catarinenses. dos brasileiros, é algo
zifá a -uma desobediência civil, repito, sujeito a
concreto, principalmente no que diz respeito à
De modo que achamos necessário, urgente e todas as sanções da Receita Federal, sem levar
questão econômica que atravessamos neste_mow
inadiável; queremos deixar registrado aqui, por- em conta o incrfvel paradoxo de ser o devedor,
menta em nosso País. __ Esta corrida desenfreda
tantp, esta preocupação: as medidas tem que ser credor de uma mesma despesa. (Muito bem!)
de preços, de salártos, e -de_ juros, tem levado
tomadas_ e logo. Não podemos a_guardar que os
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - A
a economia da nossa gente a urna situação de
mecanismos naturais de mercado vào conduzin· Presidência convoca sessào extraordinária ~ r"ealiverdadeira dificuldade, para não dizer, em grande
do a econorTiia, Porque atê lá quem poderá não za_rwse quartawfeifa, às lO horãs, com a seQUiilte
parte, a um impasse atê.
suportar esses mecanismos é o povo, é o trabalhaQuando do período anterior, da quadra anterior
dor, é o empresârio, é o pequeno empresário,
que atravessamos na economia em 1986, do PlaORDEM DO DIA
no Cruzado, quando os juros eram relativamente é o n;.icroemp~~sárlo, é o agricultor.
baratos, acessíveis à maioria dos empresários pe-1Nós que alcaçamos um nível até exagerado
quenos e micros, e agricultores do nosso País,
do
consumo
nesSe
pérfOdo
anterior,
onde
meçahouve uma grande corrida ao endividamento à
Votação, em turno ónico, do Requerimento
nismos de subterfúgios e até de desvio das maté-- n? 5~ -de 1987, de autoria do _S_enador Itamar
busca de recursos para os investimentos ou para
rias-primas
prejudicaram
o
abastecimento,
mas,
Franco, solicitando, nos termos do arl 239,
custeios ou ainda recursos para a ativfdade produoutro lado, temos que reconhecer que o autiva. O volume foi muito grande, à medi~ em
item 1, letra "B", do Regimento Interno , à
mento
do
consumo
foi
real.
que a transformação das taxas de juros de forma
Secretaria Especial de Ação ComUnitária,
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através do Gabinete Cívt1; informa-

ções a competência do Estad_o para distribuição de leite às mães e crianças carentes':

-2Discussão, em turno ÚP 1'

, do

Projeto

de Lei da Câmªra no 1O:.
1986 _(n~
7.679/86, na Casa -de origem i, de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que atribui

ao Tribunal de Contas da Gnião, a partir

do exercício de 1986, a fiscalização da aplica-

ção pelos Estados. Distrito Federal, Territ&
rios e Municípios, inclusive por suas entida-

des da Administração-lndireta e· Fundações,
das transferências de Reç_ursoJ;_federais, tendo

PARECER FAVORI\Ya,_'>Qb n- 1.024, de
1986, da Comissão - De Finanças.

-3Mensagem n1 551, de 1986 (no 770/86,

na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo çlo_Distrito Federal a
contratar operação de crédito junto~ ap FINA·
MEIBNDES (dependendo de parecer.)

-4Oficio "S" n' 24, de I ~86 (n• 582/86, na
origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Govemoo do Estado do Ceará
a realizar operação de empréstimo externo
no valor de US$_ 47,400,000.00 (quarenta e
sete milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos) (dependendo de parecer).

-50ficio "S" n9 '2,7_; de 1986 (n° 135/89, na
origem), relativa à proposta para que s_eja_
autorizado o Governo do Estado de San_!.a
Catarina a realizar operação de emprêstímo
externo no valor de (,IS$ 42,500,000.00 (quarenta e dots milhÕes e quinhentos mil dólares
norte-americanos) (dependendo de pa~~c~r).

-6Me17:agem n• 42, de 1987_ (n• 35/87, na
origem), de 18 de feveireiro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presídente da República,
submete à delibemç~o do Senado a eSColha
do nome de Francisco de Assts Toledo,
membro do Ministério Público Federal, para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga destinada a integrante daquele "paquet", decorrente da apo·
sentado ria do Ministro Geraldo Andrade Fonteles (dependendo de parecer).
O SR, PRESIDENTE (Lourival Baptista) Está encerrada a sessão.(LevDntiJ..se a sessão às 18 hQras_e 25 minu-

tos.)
DISCGRSO PRONGNCIADO PELO SR,
GD SABÓIA CARVALHO /'IA SESSÃO DE
JJ-3-87EQGE,ENTREGGEAREVISÃODO
ORADOR, SERIA PGBUCADO POSTERIORMENTE.~

O $R. CID SABÓIA CARVALHO (PMDB
-CE. Pronuncia o seguinte discurs_o_ -Sr. Presidei:i:Ee,:srs.Senadores: Sr. Prestdente, inicialmente
minhas escusas pelo atraso, porque o nosso trabafhá,-ontem, fàl reã.lmente muito intenso.
_
Falo, neste momento, Sr. Pres!d~nte e Srs. Senadores, para louvar o grande esforço de todos
õS Constituintes, assim como o de todos os Partidos, ontem à noite, até os primeiros minutos de
hoje, quand_o ~odes os que acompanhavam nosso
trabalho, tomavam conhecimento do grande senso de responsabilidade, do grande espírito de luta
que norteia, neste momento, não apenas a Constituinte ffias, indtvidualmente, as CãSas que- a cOm·
põem: o Senado Federal e a Câmara dos [)eputados.
Fizemos um Regimento que eu reputo dos mais
extraordinários e, posstvelmente, sob os aspectos
jurídicos mais -diversos, aquele de maior notoriedade a ser alcançada, desde a primetra Constituinte, até esta, de 1987. Nesse trabalho, Sr. Presidente há de se louvar a figura de um companheiro
nosso. Fernando Henrique Cardoso, que teve um
cuidado excepcional e que nos permitiu observar-lhe o trabalho, inclusive com a maneira democrática com que se porÍou diante do exame de
cada emenda, a harmonia que guardou para com
os prindpios que pareceram vencedores, irredutivelmente vencedores, guardou, evidentemente,
toda a lógica do documento da aprovação e na
rejeição de emendas, quando deu seu parecer
para o conhecimento do Plenário. ESse documento, que por fim se elabora, sai não apenas de
uma mente, de uma cabeça,_ de uma tendência,
não é uma sentença de uma só pessoa. I:., acima
de tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um trabalho conjunto, uma peça que levada, inicialmente,
ao-ÓQ.S.SO conhecimento permitiu-nos emendá-la
fartamente, e ouve cféspíritõ cooperativo dos que
emeridaiam e dos que acol!:teram as emendas.
Assim, chegamos ao final com o Regimento, que
é uma obra coletiva da Assembléia Nacional
Constituinte.
Otegar-Se, no entanto, a essa redação, com
pensamentos tão complexos, com idéias tão diveiSas, Com perisamentós partidos de fontes tão
perenes, mas tão distantes ideologicamente uma
-das outras, chegar a tudo isso foí precíso contar
com a habilidade das Uderanças. Todas as Uderanças que foram de grande valia. Mas por que
esquecer a Liderança do PFL? A Liderança que
tão bem se compôs nos momentos históricos
da Assembléia Nacional COilStit.uinte, e que soube
protestar mas soube harmonizar no momento devido. Não podemos nos esquecer de nenhuma
das Uderanças, nem esquecer o papel dos peque-nos Partidos que tiveram um posicionamento absolutamente válido no fazimento de um Regimento que· alcançou, acima de tudo, um aspecto altamente democrático.

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex>
um aparte, nobre Senador Cid Sabóia de Car_valho?
O SR. CID SABÓIA CARVALHO -Ouço,
com prazer, V. Ex~.

ó sr. Matifo s"enevides Nobre Senador Od

~rVá1ho,

Prfnieiro desejo saudar a presença de
V. Exf na tnbuna do Senado Federal, marcando
a_,j.Y_i;t-presença nestã~crsa-·que- nos-eSpera-mos
seja Sempre assinalªda pela sua preocupação permanente de defender os interesses do povo braSileiro, e juntar tãinbém as suas palavras de _enalte-cimento ao trabalho extraordinálio levado a e(elto
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pelo Relator do projeto de Regimento, Senador
Fernando Henrique Cardoso, que, com a sua acuidade, corri a sua extraordinária sensibilidade de
homem público, conseguiu-prciinover a triagem
daquelas mil e seiscentas emendas apresentadas
nas duas etapas dos nossos trabalhos.
E o fez com extraordinária clarividência, oferecendo às ÃSsembléias NaCional Constituinte, c6m
á- COfaborãção da dem.9is "Lideranças de todo~
Os Pª-rtidos~ ·es~e_ documento que vai,Sém Qúvidã
alguma, permitir que -nóS tenhamos condições
de cOnduzir os trabalhos constitucionais; oferecendo a todoS os Constituintes a Oportunidade
de_ parttdpar da elaboração da nova Lei Fundamental do País. Mas eu me permitira também,
nobre Senador Od Sabóia CarValho, neste instante em que enaltecemos o Senadór Fernando Henrique Cardoso e todos os demais Líderes que
participaram significativamente desse trabalho,
lembrar a figura desse notável homem público
que é o Presidente_ Ulysses Guimarães, que, na
sua condição de dirigente máximo da Assembléia
Nacional Constituinte, tudo fez _na articui~Ção do
- trabalho entre as Lideranças para que chegássemos àquela fórmula d~ consenso, que vai permitir a realização do nosso trabalho substantivo,
que é a de promover a elci.boração da nova Carta
magna brasileira. Queira Deus, nobre Senador,
que essa Carta, longe_ de frustrar a opinião pública
brasflelra,_poss'! esp~lhartudo aquilo quarito, neste momento, possa representar a aspiração justa
e legltima da nossa Nação brasileira.

O SR- CID SABÓIA CARVAUIO -Aliás,
Senador Mauro Benevides, ontem o Presidente
Ulysses Guimarães esteve reéilmeri.t~ em dia e noite de grande inspiração. Mas dizer que Ulysses
dirigiu bem a Assembléia Nac!Qnal Constituinte
tçl]vez seja uma expressão plenamente pleonástica, porque sabemos de toda a experiência e de
todo o valor democrático do Presidente daAssembléia_ Nacional Cons~tuinte. {?izer-lhe a_s quaiidã.des neste momento é talvez. cometer expressões
meramente -pleonásticas cõffi o seu nome, Ulys-ses Gurmcirães, cidadão hoje querido em todas
as plagas de nosso País, querido em todas as
regiões, pela luta que sempre desenvolveu, pelo
trabalho que sempre foi marcante, através_de suas
realizações_, como Deputado Federal, principalmente como Presidente _da Câmara_ e, agora, como Presidente da Asseinbléia Nadonal Coflsti·
tuinte.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Sénçidores, encerra~se
uma parte importantíssima, que foi esta do Regimento, que, graças a Deus, é uma peça harm6nica e que há de__despertar a curiosidade daqueles
que cultuarri o Direito no nosso País. Agora vamqs
para uma luta, aquela luta em que devemos, no
texto da ConstituiÇão corresponder a todas as as·
pirações do povo, corresponder aos pedidos de
reforma agrária, uma reforma agrária mais profunda e m.ais verdadetra. ChegoU a hora de _correspondermos, buscando o sentido social também
na propriedade urbana. Otegou o momento de
um melhor cuidado da lei, prinCipalmente da Lei
Mãior, parã com os aposentados dO BrãSH. Sabemos como é _difídl a situação de aposentados,
_de pensionistas e de todas as pessoas que têm
para viver-como recursos únfcoS. aqueles benefldos advindes dª l~i, a aposelitadoria-prêmio, a
aposentadoriã obJi9atória, a a"pOsentadoiia com:
pulsória ou as pensões misérrlmas que ficam para
os que sucedem nos beneficias, os que faleceram
no exercício de cargos. O Brasil tem um sJstema
muito -~stranho em aposentadorias. Valiosas apo-

Março de 1987

Terça-feira .17 185

DIÁR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

sentadorias, milionárias aposentadorias e, ao

ónde se lê:

Onde se lê:

mesmo tempo, aposentadorias miseráveis que
Ata da 28• Sessão.

não permitem a subsistência digna de quem per~
cebe proventos tão humi1hantes. A situação é dra-

Em 27 de Novembro de 1986

mática. Por Isso todos esperam da Constftulçào.
Os aposentados do Brasil, notadamente pensionistas, estão esperando por nós. Vencido esse

4• Sessão Legislativa Oidiilária, da 47" Legislatura

Ata da 313• Sessão,
Em 1' de Dezembro de 1986

capftu1o, resta agora viver em pleno clima provocado pela expectativa da esperança brasileira. A

4~ Sessão Legi~ativa

-EXTRAORDINÁRIA-

esperança .que nos envolve, agora, é a da maior
responsabilidade. E eu

s6 estou falando para V.

Ata da 28• Reunião,
Em 27 de Novembto de 1986
.

Ex" e para meUs pares, para desejar que a Constituição, que será nossa obra maior, se faça com
a mesma harmonia, com a mesma sapiência,
com a mesma clarividência, com a mesma qualidade com que produzimos esse regimento. A His·
tória dirá. depois, que fomos fiéis ao nosso povo,

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Leia-se:
Ata da 313• Sessão,

41 Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
ATA DA 311• SESSÃO, REALIZADA EM
2 DE DEZEMBRO DE 1986
RETIFfOIÇÃO

RET!FlOIÇÃO

Na publicação feita no DCN (Seção II) de
3-12-86, página ri• 4492,,no cabeçalho da sessão.
Ohde se lê:-

-EXTRAORDINÁRIAATA DA 308• SESSÃO, REALIZADA EM

Ata da 311• Sessão,
Em 1 o de Dezembro de 1986

são.

1•-12-86
(Publicada no DCN (Seção IT) de 2-12-86)

. REIIFICAÇÃO
Na página n? 4374, 1~ coluna, na numeração

OÍlde se lê:

da Casa de origem, do Projeto de Lei ela Câmara

Ata da 305·. Sessão Conjunta,
Em 26 de Novembro de 1986
4~essão

Em ·2 de Dezembro de 1986

4• Sessão Legislativa Ordináriã, da 47• Legislatura

ATA DA 305• SESSÃO, REALIZADA EM
26 DE NOVEMBRO DE 1986

Na publicação feita no DCN (S~_ção H) de
27-11-86, Çtágírta no- 4.180, no cabeçalho da ses-

Ordinária, da 47• Legislatura

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura

Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura

Ata da 311• Sessão,
Em 2 de Dez~mbro de 1986 _

Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura

Na publicação feita no DCN (Seçao I[) de
28-11-86, página n9 4202, no cabeçalho da reunião,
Onde se lê:
Ata da 27' Sessão,

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 140, de 1986
(N• 7.632/86, na Casa de origem)

~EXTRAORDINÁRIA-

-ATA DA 314' SESSÃO, REAUZADA EM
2 DE DEZEMBRO DE 1986

ATA DA 334• SESSÃO, REALIZADA EM

4 DE DEZEMBRO DE 1986

RETfFfOIÇÃO

RET!FfcAÇÃO

Na_ publicaçãq feita no DCN (Seção H) de
3-12-86, página n~ 4503, no cabeçalho da sessão,

Na publicação feita noDCI'I Sessão ii de 5-12-86,
n9 -:!?~. P coluna, na__~nsagern n9 551,
de 1986 (1'1' 770/86, na origem), que submete_ à

ATA DA 27• REUI'IIÃO, REALIZADA EM
27 DE NOVEMBRO DE 1986
RET!FfOIÇÃO

I .-•

Leia-se:
4~

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 140, de 1986
(N' 7.633/86, na Casa de origem)

Leta-se:

Leia-se:
Ata da 305• Sessão.
Em 26 de Novembro de 1986

Onde se lê:

-EXTRORDINÁRIA-

-EXTRAORDINÁRIA-

n~ 140, de 1986, de inidativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre o valor da remuneração dos Ju(zes do Tribunal Marítimo,

Onde Se lê:
·Ata da 314• Sessão,
-Em 111 de Dezembro de _1986
4~'Sessã0 Legislativa Ordinária, da 4 7• Legislatura

Em 27 de Novembro de 1986

-EXTRAORDINÁRIA-

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• LegisJatura

página

deliberação do Senado projeto de lei que "autoriza
o Governo do Distrito Federei a contratar operaç.?io
de crédito junlo à FINAME!BNDES".
--Onde se lê:

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO
N• 278, de 1986 -DF

Leia-se:
Ata da 27• Reunião,
Em 27 de Novembro de 1986

Ata da 314• Sessão,
Em 2 de Dezembro de 1986
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura

4• Sessão Legislativa Ordinária, d.i.Í7• Legislatura

ATA DA 28• REUNIÃO, REALIZADA EM
28 DE NOVEMBRO DE 1987
RETfFfOIÇÃO

Na publicação feita no. PÇN (.Seção JI) de
28-11-86, página-n? 4.217, no cabeçalho da reunião,

Leia-se:

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO
, de 1986- DF

1'1'

ATA DA 2• REW'IIAO PREPARATÓRIA,
ATA DA 313' SESSÃO, REALIZADA EM 2
l>E DEZEMBRO DE 1986

- RET!fiCAÇÃO
-Na publicação feita no_ DCN (Seç~o ([) de
3-12-86. página n~ 4500, no cabeçalho da sessão,

REAlJZADA EM 1• DE FEVEREIRO DE 1987
RE11FICAÇÃO

Na publle<lÇÕO feita no DCl'l - Seção n- de
2,2-87, página r1' 33, no cabeçalho da reunião.

Onde~lê:
Ata da 2' Sessão Reunião Preparat6ria,
i
1•deFevereirode1ÍI87

f

1'
Lei

j

de 1987, com lotação e exercício no Gabinete
do Senhor Senador Ronan Trto_~
Senado Federal, 1O de marÇo de _1987. Humberto Lucena. Presidente.

Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
.

~ da 2• Reunião

Preparatória,

Em 1• de Fevereiro de 1987

1• Se~ Legislativa Ordinária, da48• Leglslaturn

A~ DA COMISSÃO DIREfORA
i

1'1• 13, de 1987

~

A cdmtssão Diretora do Sehado F~deral, no
uso de/ sua competência regimentai, considerando a absoluta necessidade do serviço, evidenciada

ATO DO PRESIDENTE

1'1•71.de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que llíe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso- 4~, do- Regimento Interno e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorg?~;da pelo Ato no 12, de 1983, resolve
dispensar da função de Vice~Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN o Doutor_ Leurival Zagonel dos Santos, prevista no artigo 513,
da_ Resoluç_ão IT' _58, de 1972 e ~l,!ªs alterações.
Brasiliá, 11 de março de 1987. -Humberto
Lucena, Presidente.

em ~osição de motivos da Secretaria de Servi·

ços q:'Speciais e com pare_cer favorável da Diretoria
Ger~l, resolve:
"- == .
1~ É criado, nos termos do art. 539 do
amento Administrativo, o Setor de Apoio a

ridades, subordinado à Secretaria de Servl--

çps EspeCiais.

_
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/ Art 29 São criadas: 1 (uma) retribuição acesjSória de Chefe do Setor de Apoio a Autoridades,
; equivalente à FG,;-2 .eJi(seis) de Auxiliar de Apoio
i a Autoridades, _equivalentes à FG-4.
-Art ~ Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiÇõés em contrário.
Sala da ComiSsão Diretora, 12 -de março de
1987.- Humberto Lucena- Jutahy Maga·
Utães __: Odadr Soares ~Dirceu Carneiro
-João Castelo - Francisco Rollemb.erg.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N., 14, de 1987

A Comissão Diretora do _Senado Federal, no
uso de suas atribuiÇões regimentais e regulamentares, resolve
Art. ] ~ A lotação dos gabinetes dos Senlroi"es
Senadores que estiverem no exercfcio de niandato de Presidente de Partido Político, fica ampliada em 6 (seis) claros, a se[em preenchidos com
servidores da Casa, por indicaÇZio do titular.
Art. ~-Este Ato entra em_-Vigor na data de
sua publicação.
Art. 3., Revogam-se as disposlç~~s _~m C_'?_!_'l·
trário.
Sala da Comissão- Diretora, 12 de março de
1987. --Humberto L_ucenª - Jutahy Magalhães - Odacir Soares - Dirceu Carneiro

-João Castelo.
ATO DO PRESIOEI'ITE

N• 76, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os_ artigos 52, item
38, e 97, inciso N, do_ Regimento Interno, e de
-conformidade ç_prn .a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato no 2, de 1973
e revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n"'
12, de 1983, e de acordo com o -disposto na
Resolução n" 130, de 1980,--e tendo em vista o
que consta no Processo n9 001858/87.4, resolve,
autortizar a contratação sob o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Tr~l:>alho e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço da senhora
Teresa de Almeida, para o emprego de Assessor
Técnico, com sa1árlo mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-:3, a partir de 1" de fevereiro

ATO DO PRESIDEI'ITE
~

-1'1' 78. de 1987

-o

Presidente dO Seniido Federal, no Us6 das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
-38, e 97, inciso 49, do Regimento Interno e de
acordo com a ·delegação de competência que
lhe foi outçrga~a pelo Ato n9 12, de 1983, resolve
dispensar da função do Membro do Conselho
- de Supervisão do PRODASEN o Doutor Caio Tor~
res, previsto no artigo 513, da Resolução 58, de
1972 e suas alterações. .
Brasília, 11 de março de 1987. -Humberto
Ll,lçena, Presidente.
ATO DO PRESIDEI'ITE

1'1'79, de 1987
O Presld~te dÓ Senado Federal, no uso das
atnbuições que lhe conferem os artigos 52, item
38. e 97_, inciso 49 do Regimento Interno e de
acordo com a delegação .d.e competência que
lhe foi outorgada pelo Ato _n9}2, de 1983, resolve
dispensar da função de Membro do Conselho de
Supervisão do PRODASEN o Doutor Jaime L_!Jiz
Colares, prevista no artigo 513, da Resolução 58,
_
de 1972 e suas alterações. _
Brasília, 11 de março de 1987.- Humberto
Lucena, Presiderife.
ATO DO PRESIDEI'ITE

ao:

_N•
de 1987
O Presidente do Senado Federal,_ no usq_ das
atribuições que lhe conferem os Artigos 52, item
38, e 97, lncis_Q 4~. _do Regimento Interno e de
acordo c.om_ a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato IT' 12, de 1983, Resolve
nomear o_Doutor José Pasos Pôrto, para a função
de Vice-Presldei"lte do Conselho de S.upervfsão
do PRODASEN, prevista no Artigo 513, da Resolução 58, de 1972 e suas ~Iterações.
Brasília, 11 de março -de 1987. - Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• ai. de 1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os Artigos 52, item
_38, e 97, Inciso 49, do Regimento Interno e de
acordo c_om a _delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato no 12, de 1983, Resolve
nomear o Doutor Edgard Uncoln de Proença Rosa, para a função de Merõbro do Conselho de
Supervisão do PRODASEN, prevista no Artigo
513, da Resolução 58, de 1972 e suas alterações.
Brasüia, 11 de março de 1987. - Humberto
Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
f'tl982,de 1987
_Q Presidente- do Senado Feder~!, no uso das
atribuiÇõ_es que lhe conferem os Artigos 52, item
38, e 97, Inciso 4°, do Regimento _Interno e de
a"cordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato n9 12, de 1983, Resolve
nomear o Doutor Eduardo Jorge Caldas Pereira,
para a função de Membro do Conselho de SuperVisão do_ PRODASEN, prevista no Artigo 513, da
Resolução 58, de 1972 e suas alterações.
Brasília, 11 de março de 1987.- Humberto
Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE~
1'1• 83, de 1987

O Presidente do _Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso N, do Regimento Jntemo, e de
conformidade com a delegação de competência
-que lhe foi outorgada pelo Ato n 9 2 de 1973 e
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 12,
de 1983,- e de acordo com o disposto na Resolu~
Ção n~ 13Cf, --de 1980, e tendo em vista o_que
consta no processo n~ 001935/87-9_, Resolve: autorizar a contratação sob o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho e_.do Fundo
de Garantia por Tempo de SerViÇo do Senhor
Jaison Tupy Barreto, para o emprego de Assessor
Têcnico, com o salário mensal equivalente ao ven~
cimento do cargo DAS-3, a p-aror de 01 de fevereiro de 1987, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Antônio Fari~s.
Senado Federai;- 12 de marÇ·o de 1987. Humberto Lucena, Presidente
ATO DO PRESIDENTE

1'1• 84, de 1987
O Presidente do_Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV. do Regimento ln temo, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato nç 2 de 1973 e
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9 12,
de 1983, e de acor<;\.9 ç_Qm o~dispost.O na Resolução n~ 130,
19_80, tendo em vista "o que
consta no processo n~ 001777/87-4, Resolve: autorizar a contratação sob o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalro e do Fundo
de_.úarantia .Por Teinpõ de seiviço- do Seiltior
Joanito Bernardo Filho, para o em2rego de Assessor TécnicO, com o salário men-sal equivalente
ao vendmento do cargo DAS-3, a partir de 02
-de fevereiro de 1987, com lotação e exercício
no Gabinete do Senador Gerson Camata.
S_enado Federal, 12 de março d~ 1987.Humb~ Lucena. Presidente:~

ae

e

ATO DO PRESIDEI'ITE
N• 85, de 1987

O Presidente do Senã.do Federal, no uso das
atnbuições que lhe conferem os artigos 52, item
-se, e 97, inciso IV, do RegimentO Interno, ·e de
confo[mi_dade com a delegação "de competência
que lhe foi outorgada" "pelo Ato n~ 2 de ] 973 e
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 12,
de 1983; e de acordo com o -disposto na Resolução n'!'" 130, de- 1980, e tendo em Vista o que
ConStá nO PrOCesSo no DO 1-998/87.;Q~- ReSolVe: autorizar a contratação sob o regime jurídico _da
Consolidação das Leis do Trabalho e do Furido ,

Março de 1987

de Garantia por Tempo de S~Mç:O do senhor
Osva1do Sampaio Melo, para o emprego de Asses-sor Té<::nfco, com o salário mensal equivalente
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 02
de fevereiro de 1987, com lotação e exercício
no Gabinete_ do Senador Jarbas Passarinho.
Senado Federã.I, 12 de março de 1987. Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE

N• 86, de 1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 2, de 1973,
e revigorada pelo Aro da Comissão Diretora nq
12 de 1983, e de acordo com o disposto na Reso~

lução n~ 130, de 1980, e tendo em vista o que
consta no precesso n~ 004572187-4, resolve: auto-rizar a contrataçáo sob o regime jurídico da Con~
sofidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço do senhor José
Roberto Bassul Campos, para o emprego de As~
sessor Técnico, com o saláriO mensal equivalente
ao vencimento .do cargo DAS~3, a partir- de I
de fevereiro de 1987, com lotação e exercício
no Gabinete do Senador Pompeu de Souza.
Senado Federal, 12 de março de 1987. -Senador Humberto lAic:ena, Presidente.
ATO DO PRESIDEI'IlE

N• 87, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a delegação ·de competência
que lhe foi outorgada peJo Ato n' 2, de 1973,
e revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n'
12, de 1983, e de acordo com o disposto na
Resolução n' 130, de 1980, e tendo em vista o
que consta no Processo n9 001615/87-4, resolve:
autorizar a contratação sob o regime juridico da
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço do senhor
Euri~ Bartolomeu Ribeiro, para o emprego de
Assessor Técnico, com o salário mensal equiva~
lente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de
1~' de fevereiro de 1987, com lotação e exercício
no Gabinete do Senador João Castelo.
Senado Federal, 12 de março de 1987.-Senador Humberto lAicena, Presidente.

ATO DO PRESIDEI'IlE
N~> 88, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora nl' 2, de 1973, resolve: exonerar Glória Maria
Ribeiro Pinto de Almeida, Técnico em Comuni~
cação Social, Classe "Especial", Referência
NS-22, do Quadfo Permanente do Senado Federal, do cargo em comissão de Diretora da Subsecretaria de_ Relações Públicas, Código SF~
DAS-101.3, do Quadro Permanente do Senado
Federal.

DIÁRIÕ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
Senado Federal, 12 de março de 1987. -Se-nador Humberto Lucena. Presidente do Senado
Federal.
ATO DÓ PREsiDENTE
1'1' 89."" 1987
O Presidente do Senado Federai, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso tv, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire·
tora n9 2, de 1973, resolve nomear Albertina Ch·
míelewski Ferreira para exercer o cargo em comissão de Diretora da Subsecretada de Relações
Públicas, Código SF-DAS-101.3, do Quadro Permanente do Senado Federal.

Senado Federal, 12 de março de 1987.- Senador Humberto lAic:ena, Presidente.

.ÀTO DO PRESIDENTE
1'1' 90, de 1987
O Presjdente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe- cOnferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso tv, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n<> 2, _de 1973, resolve exonerãr, a pedido
o Doutor Vicente Sebastião de Oliveira, da função
de Membro do Consel_ho de Supervisão do CE·
GRAF, prevista no -artigo 513, da Resolução n9
58, de 1972 e suas alterações.

Senado Federal, 12 de março de 1987. -Senador Humberto lAicena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
-!'I' 91, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições_ que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissáo Diretorª n"' 12, de 1983, re5olve exonerar, a pedido,
o Doutor Marcos Vieira, da função de Membro
do Conselho_de Supervisão do CEGRAF, prevista
no artigo 51.3, da Resolução n~ 58, de 1972 e
suãs alterações.

Senado Federal, 12 de março de 1987. -Senador Humberto lAic:ena, Presidente.
ATO DO PRESIDENIE

1'1'92, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Coinfssão Diie~
_ter~ n1 12, de 1983,-resolve exonerar, a pedido,
o Doutor Lourtval Zagonel dos Santos, da Função
de Membro do Cons_eiho de Supervisão do CE·
GRAF, do exercício da Vis:e-Presidência, previstas
no artigo 513, da Resolução n"' 58, de 1972 e
suas alteraç~es.

Senado Federal, 12 de março de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE

1'1• 93, de 1987

-'O Presjdente do Senado Federal,

no uso das

atribuições que ll'!e conferem oS artigos 52, item
38, e 97, inciso 1\1, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi autorgada pelo Ato da Comissáo Diretora n<> 12, de 1983, resolvé exonerªr, a pedido,
_o Doutor Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto, da função de Membro do Conselho de SupervisãodoCEGRAF, prevista noartigo513, da Resolução n9 58, de 1972 e suas alterações.
Senado Federal, 12- de inarçO -de 1987. Humberto_ Lucena, Prestdente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 94, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, iteril
38, e 97, inciso IV, do Regimento fntem_o e de
conformidade c_om a _delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comi~ão Diretora n"' 12, de 1983, resolve nomear o Doutor
Guido Faria de ~rvalho para a funÇão de Membro
do COnSelho de SupervisãO do CEGRAF, prevista
no artigo 513, da Resolução n9 58, de 1972 e
suas alterações.

Senado Federal, 12 de março de 1987. -Senador Humberto lAic:ena, Presidente.
ATO DO PRESIDEI'IlE
N• 95, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, fnciSO N, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Com_isSáo Dir~
tora no 12, de 1983, resolve nomear o DoutOr
José de Ribamar Duarte Mourão para função de
Membro do Conselho de Supervisão do CEGRAF,
prevista no artigo 513, da Resolução n9 58, de
1972 e sua alterações.

Senado Federal, 12 de março de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDEI'IlE

N• 96, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, _.e 97, inciso JV, do Regimento Interno e de
conformidade COJTl a delagação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 12, de 1983, resolve nomear o Doutor
Ruberh Patu Treiena para Tunção de Membro do
Conselho de Supervisão do CEGRAF, prevista no_
artigo 513, da resolução nc 58, de 1972 e suas
alterações.

Senado Federal, 12 de março de 1987.Humberto Luc:ena, Presidente.
ATO DO PRESIDEl'tTI!
1'1•97, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
·que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire-tora n~ 12, de 1983, resolve nomear o Doutor
José Passos Pôrto para as funções de Membro
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do Conselho de Supervisão do C:EGRAF, exercen·

Arlete Terezinha Trai Ribeiro

do a Vice-Presldência, prevista no artigo 513, da

Ewandro Magalhães Júnior

Resolução n9 58, de 1972 e suas alterações.
_ _Piulo. Domingos Vicente
Sande Federal, 12 de março de 1957. -Hum·
Francisco José Sá Teixeira
berto Lucena, Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Subsecretaria de Administração
de Pessoal do Senado Federal convoca os ex-servidores abaixo relacionados, pai"a, no praZO de
3 (três) dias úteis, contados da data da pub1!cação
deste Edital, comparecerem no 5" andar do Edificio do Anexo I do Senado Federal, a fim de formalizarem a rescisão contratual prevista na Resolução n~ 130, de 1980 e-riO Ato-cfa-Comissão Diretora do Senado Federal n" 12, de 1978.
ASSESSORES TÉCNICOS

José Vicente E1ias
Aluízio Raimundo de CarValho
Sérgio Luiz C. R. Lorenzato
Ana Maria da Costa Souza
Roberto Selva Sampaio
Delza Luíza de Oliveira Machado
Eduardo Granhen Hermes
ünio Ribeiro de Paiva
Joanilo de Paula Rego
Éber Soares Leão
Therezinha Morais Gueiros
Nílson AraúJo de Sousa
SECRETÁRIOS PARlAMENTARES

Maria Jussara H. Ramirez
César Augusto Miccieli dos Santos
Dulcinéia Batista
José Carlos .Gomes Pereira
Lauro Newton Zak
Carmem SilVia Furtado Lobo
Jasmina Lustosa Bucar
Sílvia Bucar Lobo Ameno
Alcides Ribeiro Filho
Maristela Gheno
Cordélia Maciel fv\onteiro
Mário César Simões Castelo Branco
Darcy Augusto Michiles
José Carlos Pires (jomes _

Maria Lúcia de Melo Tavares Siiva
Silene Amorelli Ribeiro Barbachan
Márcio José Accioly Xavier
Maria do Carmo Lima Cerquinho Nunes

Paulo Sérgio Cunha
Avelino Leal Neto
Altevir Leal Filho
Delcídia Sousa Morais Leal

Suzanne Passos de Mendonça
Riza Vitória Ferraz Graça Couto
Lócia Helena Albani Prado Sumares
Maria Inês de Castilhos Souza Z. Qondim
-Marina Gonçalves Lima Lorenzon
Fernando Amêrico d_é! Çosta Souza
Antônio Carlos Freitas
Maria Laura Silveira Nogueira

Jussara Henriqueta Daniel Mendes
Marly de Pinto
Maria Cristina de A A Gimenes
Rosa Maria Silvrestre
llson Alves Pequeno Júnior
Sídnei Ribeiro
-André Salvatore Cals de Oliveira
DioníSio Xavier da Silveira
Eugênio Sávto Couto Pinheiro
José Barreto Co_uto Filho
_Maria das Graças Fonseca de Azevedo
Leda_Geórgia Sampaio Leão Marques
Lúda_Maria Miranda da Silva
Bemidita Gonçalves Loureiro
lva Ramos da Silva
Cláudio Bonato Fruet
Lais Mann da Silva
Kazutoci Imaiuki
- Maria Cristina Saliba do Valle
Maria Inêz Gonçalves
Joaquina Português Marinho
Teima Ancone do Nascimento
Maria Máxima Batista Modesto
Almerindo -Cypriano Trindade Netto
Carlos l,..uiz Nunnes de Barros
Gerina1do Mendes Vasconcelos

Março de !987
Efrein Mano_el Caloete Vilela
Guilherme Jurerna Falcão
Ana Cristina J~rema Esteve
CarloJ;__Andrê Studart- Uns Alhtiquergue
__ Mªria Verônica Uns Albuquerque Mattar
Jaime da Silva Telles
Cyntia Josie Barreto S. R. G_elbecke
José Peixe
Aldemira Natália Pereira Maria
Marta Sorelly .Joaquim
frma Vieira Borges
Anizto Abdon Bes:tene Júnior
Marco Antônio de Britto Lomanto
Hermes Lomanto Vaz Sampaio
Hélio Francisco- de Macedo
José Ivan Sarmento de Azevedo Filho
Adriana Moreira Testes Rtbeiro
Edinite Ismael dos S. Citino
Terezinha Mariz Duarte Fernandes
Maria Diva Duarte Fernandes
Rossana Araújo de Melo e Silva
Cleide Aparecida Cristaldo
Adson Luís Dias Martins
Hélder de SOUsa Diógenes
Maria Conceição Dias de Souza
Luís Marcelo Silva Pinto
Fernanda Costa Fernandez
Jussara Rubini
Rodrigo Botelho Machado
Ctfstina Maria Cardoso
Ana Amélia de Lemos
GeraldO CardosO Sobrinho
Valéria Alvaregna Orro
Fernando Guerreiro de Lemos
Luiz Carlos Tascfietto
Maria Luíza Antony Parente
Uana Maria Rodrigues Reis
Germano Pereira dos Santos
Roseªne Huyer
Nei Luís Marques
Gualter Loiola Alencar
C~r Augusto dos Santos
Raimundo Tupinambá Alho FilhoLucília Barbosa da Silva
Ana Cristina Can~adO SOareS
José Rodrigues Dias
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BRASÍLIA-DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 03, DE 1987
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar operação de em·
préstimo externo no valor deUS$ 47,400,000.00 (quarenta e sete mUhões e quatro·
centos mU dólares artlericanos) destinada ao Programa de Refinanciamento da Divida
Externa daquele Estado.

Art. 1• É o Governo do' Estado do Ceará autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação
de empréstimo externo no valor deUS$ 47,400,000.00 (quarenta e sete milhões e quatrocentos mil dólares americanos),
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a refinancíar
o Programa da Dívida Externa daquele Estado.
Art. 2• A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame
das condições crediticias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do artigo 1•, item IT do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as
demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei Estadual n• 1 1.040, de 28 de junho de 1985, autorizadora da operação.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de março de 1987. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 04, DE 1987
Autoriza o Governo do Estado de Sar.i:a Catarina a realizar operação
de empréstimo externo no valor de US$ 42,500,000.00 (quarenta e dois milhões
e quinhentos mil dólares americanos) destinada ao Programa de Refinanciamento
da Divida Externa daquele Estado.

Art. 1• É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de US$ 42,500,000.00 (quarenta e dois milhões e quinhentos mil dólares
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada

a refinanciar o Programa da Dívida Externa daquele Estado.

··
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EXPEDIENTE

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
piretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Di retor Adjunto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabi!idade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS

Semestral .................................................. Cz$ 264,00
Despesa c! pastagem .............................. ·····~ Cz$ 66,00

(Via Terrestre)
TOTAL
Exemplar Avulso ............. ... . . ................ .... .. Cz$

330,00
2,00

Tiragem: 2.200 exeniplãres.-

Art. 2' A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame
das condições -creditícias da operação, a-·-ser efetU.ado pelo Ministério da Fazenda em articulação com- o Banco

Central do Brasil, nos termos do artigo 19 , item II do Decreto. n' 74.157, de 6 de junho de 1g74, obedecidas as
demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei Estadual n' 6.969, de 6 de dezembro de 1985, autorizadora da operação.

Art. 3' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de março de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso V, da Constituição•. e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 05, DE 1987
Autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.249,07 Obrigações do Tesouro l'lacionai-OTN.
Arl 1' É o Governo do Distrito Federal, nos termos do art. 51, combinado com o artigo 42, inciso V,
da Constituição Eederal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25249,07
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto ao FINAME/BNDES, destinada à implantação do programa de
informatização do sistema penitenciário ---' INFOPEN.

Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

RESOLUÇÃO N' 01, DE 1987
Estabele nonnas de elaboração legislativa do Senado, durante o periodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte.

RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seção II) de 11-3-87, no art. 5' da resolução, na página 121,
Onde se lê: ... Comunicações ... ·
- . . - . -_,
·
Leia-se: ... As COmissões...
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_~sUMÁRIO
I - ATA DA 5• SESSÃO, EM 18 DE
MARÇO DE 1987
1.1

ABERTURA

-

1.2.1

-

Comunicação da Presidência

-Presentes na Casa os Srs. Fr.:inclsco Leite

Chaves e João de Paiva Menezes, suplentes
convocados dos Estados-doParaná e do Pará,
respectivamente, em virtude de vagas atar-_
ridas naquelas representações.

1.2.2 --PrestaÇiíO do comprÕIDiSso
regimental e posse dos Srs. João de PaJva

Menezes e Francisco Leite Chaves
1.2.3 -

~COriti.uílcações

e

- Oos_Srs. João _de Paiva Menezes Frã.ncisco Leite Chaves, réferente às suas filiações
partidárias e nomes parlamentares.
1.2.4 -

-

Projeto de Lei do Senado

n~

4/87, de

autoria do Sr. Senador Divaldo Suruagy, que

dispõe sobre as medidas de incentivo e ampara à familia, institui o Sistema de Compensações Dlferenciais, reguJa o respectivo rundo
e dá outras providências.

12.5 -.Leitura de proposta de fiscaJJ~
zação e controle

- N" I, de 1987, de tódOs os atos pratiátdçs
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear
nos últimos 2 anos.
1.2.6 -

RequerimentOs

- N9 11/87, de autoria do Sr. Senador Itélmar Franco, solicitando inform21ções ao Poder
Executivo, com vista a instruir o Projeto de
Lei do Senado n'i' 145/79.
·

- N~ 12/87, de autoria do Sr. Senador lta_mar Franco, solicitárido a constituição de uma _
Comissão Especial para, no prazo de 60 Jias;
analisar e emitir parecer conclusivo sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n 9 16184.
1.2.7 .....:. Coinunicações

-Do Sr. Senàdór-Gerson Cunata, ·que-se··
ausentará do País.
-·
-Da Uderança do PDS, referente- ás irldJCações dos Srs. Seriadores Roberto Campos e
Virgmo Távora para Vice-Líderes do Partido.

1.2.8 cia

DiscursoS do Expediente

Comt.iiúcaçOes da -Pre8Tdêil-

- Providências adotadas pela ~resjdência
para republicação do texto da ~ei n"' _7_,!?42,_
de 26 de setembro de 1986, proveniente de
remissão equivocada, em seu art. 38, ao inciso
XIV do art. 1.218 do Código de Processo Ovi.

operação de empréstimo externo nó valor de
US$ 47.400,000.00. AprOVãdo, nos termos
do Projeto c:fe Resoluç!o n9 5/87, tendo usado
da palavra os Srs. Jamil Haddad, Divaldo Suruagy, Vir!!íJio Távo~~~~-~~ F!"nco.
-

sif.WJOR JOÃO MENEZES- SitUação
econômico-fmanceira do País.

- Redação final do Projeto de Resolução
n? 5/87. Aprovada. À promulgação.

SENlWVRRACHID SALDANHA DERZ/
--. Esclarecimento do INCRA sobre o destrato da Construtora Andrade G.utie"rfez e o.
Governo-, na áfea 'det1onl.ii1ada--de--São_ Félix
_do Xingu, no Estado do Par~.

- Ofido "S" n• 27/86 (n• 135/86, na ori·
gem), relativo à proposta parã que sejã autõrt- zado o Governo do Estado de Santa Catarina
a realizar operação de empréstimo externo _no
valor deUS$ 42.550,000.00. Aprovado, nos
termos do Projeto de Resolução n9 6/87.

SENADOR MA(fRfOO CORR!t4, como Uder- Enaltecendo o desempenho dc;t Sr. S"e- _-,nador Leite Chaves na Prcicurac:l.oria Geral da
Justiça Militar.
SENADOR JAMIL. HADDAD ditoria na dívida externa do Brasil.

Pela au-

SENADOR DIVALDO SVROAGY - Inclusão do Estado de Alagoas na ampliação
dos pólos petroquímicos.

Leitura de projeto

.

-,

- Referente ao rito da sessão extraordinária, de acordo com dispositivos regimentais
que menciona.

1.2.9__ -

1.2 -EXPEDIENTE
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ORDEM bo DIA

13 13.1

-

Comunicação da Presidência

- Não inclusão na Ordem do Dia da presente sessão, do Projeto de Decreto Legislativo_
n9 16/84, pelas razões que especifica.
-Requerimento n9 5/87, de autoria do Sr.
Senador Itamar Franco, solicitando, à Secretaria Espe~ial de Ação Comunitária - SEAC,
aticivéS do Gabinete Civil, inforinaÇões relati~
vas ao Projeto- de Lei da Câmara n" 119/82,
que estabelece a competência do Estado para
distnbuição de leite às mães e crianças caren·
tes. Aprovado.
- Projeto de Lei da ~mar~ ':19. ~ 05/86 (n"'
7.679/86, na Casa dê origem), que atribui ao
Tribunal de _Contas da União, ~ partir do exe_rcício de 1986, fisca1ização da aplicação pelos
EstadoS, Distrito Federal, Territórios e Municípios, inclusive por suas entidades da administração indireta e fundações, das transferências
de recursos federats. Discussão adiada para
a sessão de 13.4.87, nos termos do Requerimento n? 14/87, após usar da palavra o Sr.
Jamil H~c;fda_d.

a

-Mensagem n9 551/86" (n9 770/86, na origem), relativa a proposta para que seja autorizado o Governo do Distrito Federal a conb"atar
operação_ de crédito junto ao FINAMEIBNDES. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n? 4/87.
- Redação final do Projeto de Resolução
n"' 4/87. Aprovada. Apromulgação.
__: Oficio "8''- n9 24/86 (n9 582/8'6, na origem, rela~vo à proposta para que seja autorizado o Góvemo do Estado do Ceará a realizar

~ Redaç~ final do Projeto de Resolução
n"' 6/87. Aprovada. À promulgação.
- Mensagem n• 42187 (n• 35/87, na origem}, pela qual o Senhor Presidente da Repú·
bllca submete à deliberação do Senado a escolha do nOme de Francisco de Assis Toledo,
membro do Ministério Público Federal, para
exercer-o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga destinada a integrante
daquele Parquet, decorrente da aposentadoria do Ministro Geraldo Andrade Fonteles.
Apreciação adladé! por falta de "quorum".

1.3.1
Dia

-

Discurso após a Ordem do

SENADOR VIRGfuO TÁ\-ORA- O aumento do Imposto de Renda.
SENADOR JOSÉ FOOAÇ>l. --Apóia a
aprovação pelo S~na~o Federal, da_ Cónveri·
ção 87, que trata da autonomia sindical.
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA
- Enaltecendo o desempenho do Ministro
Jorge Bomhausen na Pasta da Educação.

1.3.2 ·~ Comunicação da Presid~nda
- Convocação de sessãO extraordinária a -realizar-se amanhã, às 1O horas, com Ordem
do Dia qu~ designa.
2 - DISCaRSo PRONill'!C!ADO EM
SESSÃO ANTERIOR

-Do Sr. Sepador José Agripíno, PFOferído
· ná sessão de 16-3-87.

3 - iNSTIT<ITO DE PREVIôêNc!A
DOS CONGRESSISTAS
_ -Atas de reuniões do Conselho DeliberativO.

4 -EDITAL
-

De convocação de ex~servidores

5

-

6 -

MESA DIRETORA

ÚDERES E VICE-LIDERES DE

PARTIDOS .
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Ata da 5 11 Sessão, em 18 de março de 1987
1~Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs.: Humberto Lucena, Lourival Baptista e Jutahy Magalhães.
ÀS lO HORAS, .ACffAM-SE PR~ OS Viana _- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar _::~nâcT6" Feáeira -:- João Calmon - Jamil
SRS. SENADORES.:
Haddad - Nfonso Arínos - Nelson Carneiro
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabnr Júnior
-Itamar Franco- Alfredo Canipos ~ Ronan
- Cã-rlos de Carli - Fábio Lucena - Odacir
Tito- Fçmando Henrique Cardoso- Mário CoSoares- Rórialdo Aragão- O! avo Pires -Joãc;t -vas~_""7-Jrª-m Sa_!aiva ::-;-' h:apuã Costa JuntarMenezes - Almir Gabriel - Jarbas Passa_rinho
PQIDpeu de Souza - MauóciO Corrêa ---=. Meira
- João Castelo --::- Ale?C.andre CoSta -- Edison · filho ...,... Roberto Campos ___:: Louremberg Nunes
Lobão -- Chagas Rodrigues - Virgílio Távo_ra Rocha - Márcio Lacerda - Rachid -Saldanha
- Cid Saboia Carvalho_ - Mauro Beneyides -:Der_zí_-:-Wilson Martins- Leite Chaves-Affonso
José Agripino- Lavosier Maia -·Mafcondes GaCariiârgo _::José Richa- Ivan Bonato- Dirceu
delha_- Humberto Lucena - Raimundo Ura Carneiro - Nelsqn Wedekin - Carlos Chiarelli
NivaJdo Machado- AntÔnio Fariãs- Mansueto -José Paul~ Bisol_~J_os~ Fogaça
de Lavor--Gui_lherme Palmeira_:_ Divaldo SmUagy- TeotÓnio Vitela Filho- Albano Franco OJ~~. PR~·~ (Humberto Lucena) Francisco RoUemberg- Lourival Baptista- Luiz A lista de presença acusa o C01"!1parecimento de

- 64 srs. senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta ã sessão. ·- ---- - So~ a prQJ:eção de _Deus iniciamos noSSos trãbalhos.
- ---

- -- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Srs. Senadores, encontram-se na Casa _os Srs.
João de Paiva Menezes, Francisco Leite Chaves,
Suplentes convocados da representação dos Estados do Pará e do Paraná, respectivamente, em
virtude da renúncia dos ljtylare:s, Senadores Hélio
Gueiros e Álvaro Dias.
S. ~s enCanlinharam à Mesa os -diplo-inaS que
serao publicados na foll!Ja regimental.
São_ õ$-=segliln_tes os diplomas encaminhados ã-MeS!l__

PODER JUDICIÁRIO

'.
,,·,,

·' !··

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
~:

·"'
•'

...

..-·..- -.-

O t'rUmual Rcgfan:d t:leitvrd do l'm'.á óec!ar4e!aito~.-·J...t.•. ~F..~1.?.•. mL.~.;.~.l!--------.-- ~
__
__
~no ~e_ .,.1~_8).......... ~ C:id~dso,-,..........:.......:~lo.Ü O........ ,da ...,.,.._P.a.lv.a .....~.M.e,na~:S.S. ..,_...................._ ..
canctidato rrgit,trJdo ~o _:f.b"l'J:W....E ... }:tP.:'{.:g~2_.P.I:JQ.W.à~Q;l_~JJ:P-.W...- ..-,.. ~·-·----- de ~~:=Q(do com o CQ!Ullnle cl,!_ ~~ ~.:rtl. elo apu~e1o, C.U1-:_•~rat.., 111i _a!:Jilr.o :ra~to:.
~Aos ...............,.._;\,:l'.ill1A....t ....w.'!..........,..-,.... _ . _ _ ,, __ -?'ia5 do m~s dt ·--~~:9n\l.r.9,:"'":""""'""":' d~ ano de mil nQV«Cn1~ ~ :-.i.~:tW.t.J-.. ~r..~-1-i .....~ ........: r.ei-.i CJdr.!, ;!c: it:~_m.
Ptr.l o """'~lt~t C;IJ' ~mev-rs om ••. ~ ... ~l .... dn,. .. jll."l,!l1ra..._., ...., .... ~ •• do

na A!s dt "'-'IJ ~es. rtUnlu o Tlfb.INI Aeglont~ flll'co'r.ll do

~ri, ICib ap.~ul~11cia ~o

Juiz

.~ ..ID~t.m ..f~.klo.~.........._,_:_~-·..-..·_

is ......... :.~'1!... ........,.. _,_.., hora~, prcsenc~s os SenhOI'IIS Julzes qut o l;Ompõe, p~r• • apureç!o flr-11!

~

'

.

-

..

tns e!ei;ets reallr:adas no dia .......+!LI\!.. !)9::-!'i'l~~- .\\"..ua~ -r:·~ .. ·-·----_--..- - Oe.;o'í ~·

ex~ minado o Aclatbtio ap1~~c; ptlo Jlts~ldet~~:d.~coml$$!'~ ~~~dOf'll. fora,.; ~~os .....i:Ó~.1.400 ....,--·-·--·---··~·--·"-"'-·---~ Wltos_WII?os. !lflój_ ~~oe!~~~~·e~ll:l _
7

;~;,~,~:~~~~~;.~~~;;:;~!~~-~-~-:~~:~:=~::º~~~f.~~~h~~;:::~~·:.=;;g=~;~~--~':'''o~~''''~~''"'M'OM- "'~;-;·,'r'-·~~:~~'e ~~~;;z:~::~:~-~
Eu (a}'
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PODE::R JUDICIÁRIO

TfliBUNAL HEGIOWI.L ELEITOIML DO l'AllANA

DI P . L O MA
Conferido, nos Termos elo Cóeligo Eleitoral,
ao Senhor

__.ft'llllcisfo 1:cítc lthancs
eleito em 15 ele novembro de 1982
Suplente de Senador elo Estado do P~raná.

194

Quinta-feira~ 1~

DIÁRIO po CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II)

PODER

JUDICIÁRIO

TUIDUNJ\L UEGIONAL ELEJTOllAL DO I'~'1.'\.NÁ

Extraio da Ata da Sessõo Extraordináriade prodamaçõo da Suplanta da Sanador
do 'Estado do Paraná, eleito em 15 de
novembro de 1982.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Designo comissão formada pelos Srs. Senadores
Mauro Benevides, José Richa e NivaJdo Machado

para introduzir S.~ em plenário a fim de prestarem o compromisso regimental. (Pausa.}
ACOMPANHADOS DA COMISSÃO DESfGNADA. DÃO ENTRADA EM PLENÁRIO
OS SRS. JOÃO DE PAIVA MENEZES E
FRANOSCO LEITE CHAVES, PRESTANDO
JUNTO Ã MESA O SEGCl!NTE COMPROMISSO REGIMENTAL:
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Convido os Srs. Senadores e as demais pessoas

presentes a, de pé, ouvirem o cõrõptomlSso dos
Srs. Senadores João de Paiva Menezes_ e Francisco Leite Chaves.
OSR.JOÃODEPAIVAMEI'IEZES-"Prometo guardar a Çonstituição FedêiaJ e as les do
Pafs, desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Senador que o povo me conferiu e sustentar
a União, a integridade e a independência do Brasil." (Palmas.)
O SR. FRAI'ICISCO LEITE CHAVES"Prometo guardar a Constituição Federaf e as leis
do País, desempenhar fiel .e lealmente o mandato
de Senador -que o povo me conferiu e sustentar
a União, a integridade e a independênda do Brasil", com as ressalvas feitas nesta Casa. pelo meu
Partido. (Palmas.)
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Declaro empossados como Senadores da República os Srs. João de Paiva Menezes e Francisco
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Leite_Chaves, que, a Partir deste~ momento, passaa participar dos trabalhos da Casa.

É ncto·o seguinte

rão

O

sR. PRESiDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, expedientes que vão ser lidos pelo

PROJETO DE LEI DO SENADO

Sr. )9-Secretário.

N•4, de 1987

São Hdas_ ô$ seguintes

DÚ3JÕe sobre as medidas de Jnceqtfvo·
e amparo à familla, ~ o Slat<ima
de CompensaÇões Dlferenc:,lala. resUia o
respectlyo fundo e dá ·outras pro9idmclas.

COMUNICAÇÕES
__ Senhor Presidente
Tenho a honra de- comunicar a Vossa EXCelência, à vista do disposto no art 79 do Regimento

Interno, que, assumindo nesta data a represen-

tação do Estado do _Pará_;, adotarei o nome padamenta~ ~~

~ Confiesso Nacional decreta:

col'iSignado e integrarei a bancada

CAPfrULOI

PFL
Atenciosas saudações. -Joio de Paiva Me-

do Partido da Frente Uberal -

nezes.

Nome parlamentar: JOÂO.~EZES

Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação do EstadO-do Paraná, atlotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.
AtenCiosas saudações. - Francisco LeJte
Chaves, Assinatura por extenso.
Nome parlamentar: LEITE CHAVES
O SR. i>RESiDEI'ITE (Humberto Lucena) Os expedientes lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ~er lido
- pelo Sr: 19-Secretário.

Dloposlçóes Prdlmlruires

19 A proteção à farru1i~, de que trata q·
art.. 175, da Constituição, ~Í'á dispehsada pelo
Estado, na fonna e nos termos destá lei.
Art. 29 Consideram-~· medidâs de proteção,<
·para os fms desta lei:
..
·
1- as compensações fmancefras concedidas
sob a fonna de Alocação Familiar, com o fllll:
de estimular a família nudear ideaJ desejada;
II-a liberdade que têm os casais de escolher·
o número de filhos por ~les desejados, 5ell) que
para tanto estejam sujeitos a qualquer forrha de
propaganda que iniba a procriação humana;
-m-a proibição da prática, pelo Estado, e por
entidades públicas e privadas, de programas quE\'
impliquem a esterilização, pentlanente ou tempo-ráfia, de qualquer dos cônjuges;
N-o direito à informação quanto aos méto-científicos de planejamento famaiar que não

M.

4os
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impliquem riscos à sa(lde humana e que não afe-- _

tem, ética e moralmente, a estabilidade da família.
Art. 3~> Famllia nuclear, para os fins desta lei,
é a famíUa constituída do número de filhos considerado ideal, ao qual o Estãdo concecte estimulõsde ordem financeira representado pela Alocação
Familiar.

CAPITULOU
Do Sistema de Compensações Diferenciais
Art. 4~> Fica institufdo o Sistema de Compensações Diferenciais que substituirá o salário-família único e modular, criado pela Lei n9 4.266,
de 3 de outubro de 1963, cpm aSJ110c;iifkaçõe:;t
da de n~> 5.559, de 1 I de dezembro de 1968.
§ 1~> O Sistema de CompensãÇõeS Diferen-

ciais se destina a conceder estímulos que contemplarão o tamanho da família em escala decrescente, de modo a recompensar, financeiramente,
aquelas que se aproximem da família nuclear de-

sejada.
§ 29 Os estímulo~ concedidos pelo Estado,
para aplicação do Sistema de Compensação Diferenciais incluem:
1-a Alocação Familiar custeada pelo Fundo
de Compensações Diferenciais, a ser gerido pelo
Sistema Nacional de Previdência Social - SlN-

PAS;
II- a concessão de abatimentos regressivos
na tabela de Imposto de Renda, relativos ao número de filhos dos casais sujeftos à incidênaía desse
tributo; e
m- outros incentivos que venham a ser estabelecidos por ato que o Poder Executivo fica au_torizado a baixar, com o fim de se atingir os objetivos
previstos nesta lei.

CAPITULO lU
Da Alocação Familiar
Art. 59 A Alocação Familiar é uma quota pecuniária a ser paga à familia, referente a cada
filho ou dependente econômicQ, até a idade de
18 (dezoito anos).
§ 1~ O valor da Alocação Familiar será calculado na _base_ do MVR (Maior Valor de Referência),
na forma da Tabela anexa.
§ 29 As despesas com o pagamento da Alocação Familiar serão atendidas pelo Fundo de
Compensações Diferenciais criado por esta lei.
§ 39 Consideram-Se dependentes econômicos, para os_ fins des~Jgi, os menores de até
18 (dezoito) 13.nos que, não sendo fllhos do casal,
estejam sob sua guarda e responsabilidade efetivas.
§ 49 O pagamento da Alocação Familiar será
feito diretamente pelo empregador, juntamente
com o salário, ab~endo-se o se1,1 valor da contribuição devida à PreVid-êllcia Social, Obedecida a
mesma sistemática atualmente em vigor para o
salário-família instituído pela Lei n9 4.266, de 3
de outubro de 1963.
§ ~ FarãojusaosbenefídosdaAlocaçãoFamiliar os empregados com renda igual ou inferi_or
a 15 (quinze) salários mfnimos.
§ 6~ No caso dos contribuintes autónomos
da Previdência, a Alocação, Familiar será paga
diretamente pelo Instituto Nacional de Previdência
Social, na forma que vier a ser determinada pelo
Poder Executivo.
_
§ 79 Na hipótese da separaÇão do casal, a
Alocação Familfar será paga ao cônjuge que tiver
a guarda efetiva dos filhos menores.

CAPITULON

-DO-Fundo de Compensações Diferenciais
Art. 69 Fica in!:.iituído, junto ao Sistema NaclonaJ de Previdênd~ Scx:ial- S!NPAS, o Fundo
de Compensações Diferenciais destinado a custear aS despesas da Alocação Familiar criada por
esta-lei.
Art. 79 Constituerrr recursos do furido:
1-50% (dnqüenta por cento) da arrecadação
do FINSOCIAL, instituído pelo Decreto-lei n 9
1.940 de 25 de maio de 1982;
l i - uma quota de contribuição correspondente a 1% (um por cen-to). da arrecadação da União,
consignada anualmente em seu orçame:n1oi
UI-o adicional de 1% (um por cento) sobre
OSPaQamentos -devidos ao Imposto de Renda pefas Pessoas Jurídicas e pelas Pessoas Físicas com
re!ld;~ mensal superior a 20 (Vinte) salários mírUmos;
-os ~cursos obtidos-com a renda e a alienação dos bens das heranças jacentes pertencentes_à Uniao: e
V- por outros bens e rend?JS que venham a
ser e_specificados no Decreto do Poder Executivo
que regulamentar esta lei.
§ 1Q Fica o Sisteinél_ Nacional de Previdência
e Assistência Social- SINPAS, autorizado a realizar as operações de crédito n~_essárias ao atendi-_
menta das finalidades dç> Fundo de Compensações Diferenciais e ao cuSteio de seus encargos,
inclusive as que for~m indispensáveis para assegurar o valor corrente de suas disponibilidades,
durante a execução orçamentária de cada exercido fmanceiro.
§ 29 Na elaboração dos orçamentos do Fundo, serão obseiVados os princípios estatísticos
apltcáveis à sociometria, destinados a corrigir periodicamente, os padrões de contribuição e os
valores da Alocação Familiar constantes da Tabela anexa.

- -IV

Art. 8~> O Fundo de Compensações Diferenciais será administr~do por um Conselho comPosto dos seguintes integrantes:
1- O Presidente do Instituto. de. Administração
da Previdência SOcial- lAPAS;
n- três representantes dos empregadores indicados pelas Confederações patronais, rotativa-
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mente, na fonna a ser estabelecida em decreto
do Poder Ex:et:utivo; e
m- três representantes dos empregados indicados da maneira prevista no item anteõor.
§

)Y

O mandato dos representantes de que

tratam os itens II e mdeste artigo, será de 3 (três)
anos, proibida a reeleição.
§ 29 O desempenho dos encargos e atribui~
çõeS dos membros do Conselho será gratuito e
considerado de _relevante intere5l;ie social para o
país.
§ 39 Nenhuma despesa administrativa com
pessoal poderá correr à conta do Fundo de Compensações Diferenciais, cabendo ao Sistema Na~
danai de Pre:Vidêiida Soda! - SINPAS, ceder
os servidores necessários ao funcionam~nto de
sua Secretaria.

CAPITULO V
Disposições Gerais
Art. 99 Fica o Poder Executivo, através do Sistema Nacional de Previdência Social (SINPAS),
autorizado a ado_tar as formas de controle que
se fizerem nec:essárias, para tomar efetivas as medidas previstas nesta lei, exigindo dOs beneficiários. se necessário, a declaração relativa ao número e guarda efetiva dos fllhos.
Parágrafo único~ A declaração falsa prestada
para os fms de obtenção dos beneficias previstos
nesta Lei importa em crime de falsifkãção ideológica, sujeitando o infrator a pena de 1 (um) a
3 (três) anos de reclusão.
Art. 1O O Sistema de Compensações Diferenciais instituído por esta lei sofrerá avaliação
a cada 5 (cinco) anos. tendo em vista o estabelecinlento de pãdrão da família nuclear desejada,
a atualização do regime de cobertura fmanceira
das despesas com a Alocação Familiar, e a atualizàção de seu respectivo valor.
Art. 11 O Poder Exe(!ut;ivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte)_dias a partir
de sua promulgação.
Art. 12 Esta lei entra em vigor no primeiro
dia útil do exer_cíciO financeiro _que seguir ao de
sua regulamentação, revogadas as dispos!ções
em coritrário, espe:cialrrieõ.te .as ~is n~ 4.266,
de 3 de outubro de 1963 e .5~!559, de 11 de dezembro de 1968.
-

ANEXO AO PROJETO

TABELA DE; ALOCAÇÕES FAMIUARES

FUNDO FAMILIAR
DEPENDENTES

Número

-Vaior-cz~

APtiç:os de Fev/1987

(Cumu1a~vo)

19 filho
2 9 filho
3 9 filho
- 4• filho

1,5
1,0
0,5
0,0

492,57
328,38

164,19

492,57
820,95
985,14
985,14
~985.14

n9 filhos

0,0

985,14
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DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seçãoll)
Justificação

Qualquer análise fria e desapaixonada da pro~

blemática brasileira há de apontar, como· causa
efidente de um rosário de problemas sociais, a
enorme ocorrência de famflias sobrecarregadas
de filhos. Nenhum Estado do Brasil foge à regra
nacional e, em inúmeros bairros pobres, de nos~

sas capitais, é comum encontrarem-se exemplos
nos quais o excesso de filhos é um dos principais
fatores de causa e efeito da angustiante pobreza

do País. A afiifuação parece cruel. E talvez. o seja.
Mas a verdade é que, para muitos casais de recursos exíguos e prole numerosa, a chegada de mais
um filho, longe de ser uma bênção divina, constitui um fatàlismo incômodo, a amargõ õnus dos

restos de doçura que lhes ameniza a existência.
Um plano de Governo não pode ignorar o problema, em atenção ao caráter privado de que
ele se reveste. pois os seus reflexos extrapolam
tais limites e se fazem sentir pelo que têm de
público. É óbvio que, em caso tão especial, o
Estado deve safr coadjuvante, e nao protagonista:
deve ajudar aos que querem ter menos filhos,
e nâo obrigá-los a não os ter. Essa ativldade coadjuvante justificar-se-la por si só até como parte
da função educativa do Estado. Mas. no presente
contexto, quando as pessoas que poderiam ter
muitos filhos só os querem poucos, e apenas
ou que deveriam tê-los poucos é que os têm muitos, a participação estatal é ainda mais deSejada,
pois já assume o caráter de justiça social.
A sociedade se assenta na família. Os desígnios
do Estado sobre a fé'imília devem ter em mira
sua contribuição insubstituível para a construção
daquela.
O Governo, entidade transitória, executa un1
plano temporal. A famflia é atemporal. Se o plano
muda, a família nuclear desejável pode, adjetivamente, mudar. Substantivamente, nunca.
O Poder tem compromissos com a família. Entre eles, a proteção, o incentivo à prole e o respeito
à sua ontologia. Neste último-, para, num exercido
deontológico, garantir a ética familiar.
O Estado brasileiro, no momento, preocupa-se
com seu compromisso de incentivo à prole. Esta
procriação deve:
a) garantir uma taxa de substituição conveniente, ou seja, repor as unidades desaparecidas
pela mortalidade infantil ou adulta; e
b) assegurar uma população etiologicamente
válida, capaz de ocupaçélo territorial conveniente
e esforço produtivo valioso.
Dentro dele, todo um elenco de medidas de
proteção à mãe, gestante e nutriz, está sendo
coordenado.Ao lado deJa, a Lei e os regulamentos
do Poder Público têm procurado amparar o menor, atê sua emancipação econômica e ingresso
no mercado de trabalho.
A expectativa de vida ao nascer do brasileiro
tem crescido, nos últimos decênios recenseados.
A resposta às medidas de saúde pública e, mais
que isto, ao crescimento da renda disponiVel,
vem-se refletindo no aumento das taxas de crescimento populacional, via horizonte de vida média.
Daí, não se poder subscrever um mero programa de proliferação populacional, através da prcr
criação indiscriminada. Há que se equilibrar as
curvas de nasdmento e morte, em busca do "optimuns" social, que a economia possa supdrtar.
O modelo de ocupação territorial, por outro
lado, não detennina um esquema de reprodução
humana, na linha da mera proliferação. A ocupação territorial tem que ser, também, uma escalada
de ocupação económica. Noutras palavras, a criação de condiçóes de infra-estrutura e, mesmo,
de superestruturas de apreensão do meio circun-

dante pelo homem~agente económico. A ocupação do território tem de ser feita nas condições
de higidez que uma "população economicamente
ativa" exige. Sou tentado a dizer. e o faç:o; com
uma população, igualmente, socialmente ativa e
participatívã:
Dela estaria excluída, com certeza, qualquer forma ele marginalidade social, certamente fabricada
nos laboratórios das desigualdades de oportunidade de vida ao nascer.
Entre nós, o problema do menor abandonado
ou em vias de marginalização é o que rêflete de
modo mais dramático a necessidade do planejamento familiar. Até agora, não _obstante os esforços de vários governos e a substancial ajuda das
igrejas e grupos leigos, o problema cresceu ao
Invés de minguar. E óbvio que o aparente insucesso --que não se confunde com o malogro
- não traduz a inviabilidade da empreitada, mas
demonstra o quanto é inglório combater os efeitos
de um problema, sem lhes atacar as causas. Há
um somatório de causas próximas e remotas por
trás do efeito da marginalização do menor. A
maior das causas próximas é a carência afetiva,
observãda, também, nos lares que têm de tudo,
mas muito mais danosa nos lares que n_ão têm
nada;_a causa remota é o _despreparo dos casais,
que não têm como ·nem sabem por que devem
planejar suas proles, dentro dos limites dos seus
orçamentos.
_
Q_~pfoblema do menor abandonado - conquanto seja o mais próximo efeito dessa causa
remota - não é, contudo, o mais grave. Pior
é o círculo vicioso que ele provoca: os casais
muito pobres permanecem muito pobres, porque
têm muitos fLlhos, seus parcos recursos se diluem
-eln demã:sia, ante o excessivo número de bocas
para alimentar; e têm multas filhos porque são
muito pobres, faltando-lhes os meios de limitar
sua prole, se assim o quisessem.
Mesmo sem falar no que permeia os dois extremos do círculo: ~ mortalidade infantil; o desajuste
familiar, com a conseqüente separação do casal
e a en~ga dos filhos a um futuro hostil e cruel;
a subalimentação crônica e os _contingentes de
população inativa, esse leve esboço do quadro
brasHeiro comprova a necessidade da adoção dé
uma polítlca de paternidade responsável, a exemplo do que já ocorre nas naçóes mais desenvolvidas do Mundo. Não se trata, evidentemente,
de uma panacéia, capaz de resolver todos os nossos problemas. Mas é uma providência inadiável,
tão importante e fundamental quanto qualquer
outra medida de Governo que vise o_ bem-estar
do indivíduo e da coletividade. Também não é
uma idéia simplista e desumana, destinada, apenas, ~ reduzir a população para aumentar a renda
per capita. É norma de caráter racional e comportamento científico, que se coaduna perfeitamente com uma filosofia governamental, voltada
para o pro-gresso e para a valorização do homem.
Por outro lado, é, pelo menos, aético o comportamento govemamenfal que, irrefletidamente, se
lance ao controle unilateral dos nascidos. Pela
_via simplória dos mecanismos abortivos e/ou contraceptivos.
O Estado nãõ-Pode impor um tamanho determinado à famllia de cadã Úm dos cidadãos. Isto
é uma deliberação do casal, com a liberdade de
ddadãos. Não fora, isso, estaríamos diante de
uma invasão domiciliai', verdadeiramente proibida, porque infringência constitucional é privacidade.
Outra coisa, porém - e aí o Estado tem o
direito de intervir - é definir uma Característica
de família nuclear. Esta, a mais consentânea com
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os propósitos de construção da Sociedade, que
lhe cabe_comandar.
A nosso ver, essa familia nuclear mais adequa·
da a nossos interesses de desenvolvimento acelerado _e participado por amplas maiorias- situa-se
no horizonte de um grupo familiar de cinco pessoas, ou seja, pai, mãe -e três filhos. Aliás, não
se trata de escolha aleatória, mas a adoção ·do
atual tamanho sodológico da farnilia brasileira.
EsSe pa~âmetro é, inclusive, adotado ampiamen·
te, para cálculo de cobertura. dos_ programas e
projetas sedais do país.
A familia de cinco membros- ou melhor, até
cinco membros - seria gratificada e estimulada
pelo Estado, por meio de prestações ou alocações
familiais. Ultrapassado o tamanho ideal. cessariam os Çenefícios sociais à proie. Nãõ se trata
de medidfl: draconiana. Destinada à esvaziar ven·
tres, voltando-se cruelmente contra as famflias
numerosas ou que desejam um modelo de proliferação. Destas, as de renda suficiente podem
administrar, adequadamente,_os nasdmentos de·
sejados; as de renda insufiCiente terão uma cobertura razoável para as necessidades sociais que
enfrentam, compatíveis com as possibüidades de
amparo social pelo Estado. De qualquer sorte,
as alocações familiais previstas ne.sta Lei são
abundantemente maiores que as percebidas, hoje, por urna familia de até vinte filhos.
Em outros países, de propósitos demográficos
diferentes, chega-se a cogitar de "penalidades"
inningidas ao paterfamílias, através da política fiscal restritiva. Assim inverte~se a mão de direção
sodológica, funcionando o imposto como instrumento contrário à prestação familial que propo·
mos.
-Evidentemente, o Estado não fará Outra -li1teryenção, além da que prevemos no Projeto de Lei.
As famllias, singularmente, caberá a decisão. As
que puderem, ou quiserem, terão os filhos que
quiserem ou puderem sustentar. Cremos, todavia,
na .validade de nosso plano, com vistas ao verdadeiro e sadio planejamento fainiliar braSileiro.
O Programa de meu Partido visa à democracia
para todos. A Democracia Social moderna é sinônimo de igualdade de oportunidades. A cada um,
aprendê-las de acordo com sua capacidade especifica.
A índole religiosa de nosso povo - alicerce
da Nação - também não se compadece com
a imposição de controles que hostilizam seus princípios evangélicos. E qualquer esquema impositivo que desconheça as determinantes culturais
está fadada ao insucesso. Por Jsto, o artigo 29
inibe a participação do Estado, na propaganda
e na ação contraceptivas.
A chave é _o estímulo. Por meio dela - e por
força endógena - obteremos a motivação para
o verdadeiro e conseqüente planejamento familiar. Centrado nas·-necessidades familiares, na estrutura compatlvel ao peso das adições sociais
e no desejo de libertação econômica.
Sala das Sessões, 18 de março de 1987. DivaldoSuruagy.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

·········-··-·····--------rifüi:õ_iV____________ _
Da Família, da Educação e da Cultura
Art. 178. A família é constituída pelo casa-

mento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos.
(127) § JP O casamento somente poderá ser
dissolvido nos casos-expressos em lei, desde que
haja prévia separação judicialpor mais de 3 (três)

anos.
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EMENDA CONS.mUCI.Ot'iAL N~ 9n7_
Art. 2a A separação de que trata o
§ 19 do art. 175 da Constituição, poderá

• cl~art a Procuradoria da_ República no Estado do
.RiodeJaneiro,porintermédiodoDr.JuarezTavares, solicitou a abertura do competente inquérito
ser de fato, devidamente comprovada
criminaJ à Polícia Federal.
em juízo e pelo prazo de 5 (cinco) anos,
Segundo o Procurador, a reportagem publicada
se for anterior à data desta Emenda.
na Folha de S. Paulo, de 24-12-86, estariã a
§ 2~ O C:"asamento_-será cM! e gratuita a_ sua
caracteriz_ar, pelo menos, crime de prevaricação
celebração. O casamento religioso equivalerá ao
porquanto o Decreto-lei n9 1.290, de 3-12-73, vedvil, se, Observados os impedimentos e presCi'f·
da a utilização de recursos públicos, seja da admições da leí, o ato for inscrito no registro público,
nistração d.ireta ou indireta, nas operações do
a requerime_nto _do celebrante o.lJ çle qualquer inte- -mercado finanç~i_ro. Acrescenta ~autoridade que
ressado.
a Lei n? 7.492, de 16-6-86, defme como demo
§ 3" O --i;asani"enlo religioso Celebrado iem
penal a manutenção "de recurso ou valor paralelaas formalidades do parágrafo anterior terá efeitos
mehte à contabilidade exigida pela legislação".
--AqUilo que poderia ser uma mera infração pecivis, se, -a- reqUerimentO do Casal, foi inscrito no
registro público, mediante préVIa habilitação penal, embora de gravíssimas conseqüências, em
rante a autoridade competente.
virtude do envolvimento de altos funcionários exe§ 4~ Lei especial disporá sobre a assistência
cutivos, passou para o plano político quando foi
à maternidade, à infância e à adolescência e sobre
toma,cjq_ público que as importâncias, mantidas
a educação de_ excepcionais.
e aplicadas em caráter sigiloso, eram destinadas
.............................. ~.. ~----·----...~ a financiar um suposto "Programa Nuclear Paralelo", coordenado pelo Conselho Nacional de
Energia Nuclear e co~tando com a participação
LEI N'4266, DE 3 DE
das três Fofças Armadas, de centros de pesquisa
OUf(JBRO DE 1963 ..
das universidades e de indústrias privadas. É, ainda. a imprensa nacional que atribui tais declaraInstitui o salárlo-familla do Trabalhações a_o Presidente do CNEN, Dr. Rex Nazareth.
dor e: dá outras providências.
FiilaJ.mente, o próprio Ministro-Chefe do Gabinete Militar e Secretário-Geral do ConselhO de
~··---··--.~=l's~eg-;;tir"ã:fi.Ça Nac:ional, veio a público pãra assumir

Março de 1987
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

A proposta lida vai à Comissão_ de Fiscalização
e Controle, nos termos da Resolusão n? 79/85.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr._1 9-5ecretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO

N• 11, de 1987
Na conformidade do disposto no art. 239, inciso

I, letra "b", do Regimento_lntemo, combinado com
o preceituado no art 30, parágrafo único; letra

c, da Constituição, e tendo_ ern_ vista estar em
tramitação_, embora sobrestaçi~, o Projeto de Lei
n~ 145/79. requeiro a V. Ex" se digne oficiar ao
Poder Executivo a fim de que envie a esta Casa
cópia do inteiro teor do inquérito policial, mandado instaurar pela ProCuradoria da República no
Estado do Rio de Janeiro, para o fim--de apurar
responsabmdade ~riminal vinculada a emprego
irregular de verbas públicas, tudo relacionado
com a execução de um "programa nuclear paralelo".
Em razão de notícia veiculada sobre a existência
de uma c.onta secreta ("Delta. Três"} e aplicação
ilegal de verbas públicas no mercado financeiro,
pQi' pcttte da Comissão _Nacional de Ene:rgia Nl.!............. ~~·····-=--·--·~---....--~~. -â·resj:ronSabilidade pelas operações banc::árias. clear, a Procuradoria da República no Estado do
..........~--·---···__........_...~·-·~· -Em razão disso, o inquérito teria passado à direta
Rio de Janeiro, por intermédio do Dr. Juarez Tavares, solicitou a abertura do.. competente inquérito
responsabilidade do Diretor-Geral da Policia Fecriminal à Polícia Federal.
-deral.
LEI N• 5.559, DE 11 DE
-Segundo o Procurador, a reportagem, publiDEZEMBRO DE 1968
- Alarmados com a prOporção e possíVeis repercada na Folha de S. Paulo de 24-12-86, estaria
cussões dos fatos, diversas entidades _represen~
a caracterizar, pelo menos, crime de prevaricação
tativas da sociedade civil, tal como a OAB, SBPC
Estende o direito ao saJárlo-famflfa
porquanto o Decreto-lein~ 1290, de 3-12-73, vee ABL promover&m _r:~uni_ão_ com o Procurador
institufdo pela Lei n~ 4.266, de 3 de outuda a utilízação de recursos públicos, seja da admirequisitante do inquéi'ito e decidiram acompanhar
bro de 1963, e c:lá outras providências.
nistração direta o_u indireta, _nas .operações do
o caso.
mercado financeiro. Acrescenta a aUto_ridade que
-a Lei 0 7 .492, de 16-6-86, define como delito
Os
fatos,
de
suma
gravidade
e
fartamente
de............... _ .
nuncia_dos na imprensa nacíonaf, estão a suscitar -penal a manutenção "de recursOs ou va\or parale..................--~..
- d_(iyídas e questionamentos que o Senado Fedelamente à contabilidade exigida pela legislação".
ral, investido que está no poder-dever de fisca1ízar
-Aquilo que poderia ser uma mera infra_ção peos atos do Poder Executivo; não pode ignorar.
nal, embora de gravíssimas conseqüências, em
DECRETO-LEI N• 1.940,
virtude do envolvimento de altos funcionários exebnpõe-se apurar:
DE 25 DE /MIO DE 1982
cutivos, passou para o plano político quando foi
1 - se a conta de fato existe ou.s_e exi$tiu;
teimado público que as_ importâncias, mantidas
2 - qual o total de recursos nela depositados,
Institui eontrlbulçáo sodal, cria o
e aplicadas ~m caráter sigiloso, eram destinadas
sua origem e destinação;
Fundo de Investimento Social (FINSO~
a financiar um suposto "Programa Nuclear Para3...:.... quein autoriZou ã abertura da conta;
CIAL), e: dá oub'as pro'VId~ndas.
lelo", coordenado_ pelo Conselho Nacional de
4 - quem estava habilitado a movimentar a
Energia Nuclear e contando com_ a participação
conta;
..........................- -........._...___,.,..........~~~-;~· ----s:.._que implicaçõeS-tinha ou tem ~:om o Pro- das três Forças Armadas, de centros de pesguisas
....................____..... .........___..,"" -· ·
... grama NUclear Brasileiro; e, fina1mente,
das universidades e de indústrtas privadas. E, ain......................_..__,
--·-·-~...~ ··--õ- que resu1tou apurado no inquérito policial
da, a imprensa nacional que atribui tais declarações ao Presidente do CNEN, Dr. Rex Nazareth.
levado a efeito.
Finalmente o próprio Ministro Che(e do GabiÀs ComiSsõeS de Comtituição e Justiça,
Ante o_ exposto, e por entender que a Casa
nete Militar e Secretârio-G_eral dq Çonselho de
de Legislação .Social e de Pmanças.
- não pode omitir-se ante fatos públicos e notórios
Segurança Nadonãl; veio a público para assumir
-9e tão grav~ C:Of_l~qüêncías e repercussões, forO SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -a responsabilidade pelas operações bancárias.
mulo, perante a Mesa_ do Senado Federal, com
O projeto lido vai à publicação.
Em razão disso, o inquérito teria passado à direta
Sobre a mesa, proposta de fiscalização que vai base no disposto no art. 1~' e seguintes da Resoluresponsabilidade dq Diretor-Gerã.l da Polícia Feção n9 8, de 1985, a presente Proposta de Fiscalise{ lido pelo Sr. 1~-Secretário.
-- deral.
-zação de todos os atas pratiCados pela Comissã_o
-Alarmados com a proporção e possíveis reperÉ lida a seguinte
Nadonal de Energia Nuclear nos últimos dois
cussões dos fatos, diversas entidades represenanos, a partir da data de promulgação do Decreto
tativas da sociedad.e civil, t_é!l como a OAB, SBPC
Legislativo n• 3, de 1985 (9 de abril de 1985),
e ABf, promoVeram reunião --com o Procurador
PROPOSTA DE
vinculados à gestão de verbas, aplicação de_recurrequisitante _do_ inquérito e decidiram acompanhar
sos e implementação e _execução do "Programa
o caso.
FISCAUZAÇÃO E CONlROLE
Nuclear", procedendo-se, outrossim, à apuração
Os fatos são de suma gravidade e _e_stã_o fartan• 1, de 1987
de responsabilidades dos gestores e admini.sttamente denunciados na imprensa nacionaL
dores.
O Congresso, ao longo dos últimos anos, tem
Senhor Presidente,
_
Em· razão de notícia, veiculada sobre a existênda ~-Sala das Sessões, 16 de março de 1985.- manifestado grande pi"eoc_upação, não só com
o controi_e dos gastos públicos, mas também com
de uma conta se~r~- (Delta Três) e aplicação
JtamaT Franco. a moralização do mercado financeiro. Exemplo
ilegal de verbas públicas no mercado financeiro,
disto sâQp!S inúmeras p~oposições em andamenÀ ~missão de FiScalização e -Coritro!e
por parte da Coinissão Nacional de Energia Nu. . . . . . . . . w •• ww . . . . . . . .. . . . . . _ . . . , . _ . - - . - - -. .

. . . . . . . . . --:::::::::======= .
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to sobre o assunto, cabendo mencionar o Pl n~
145, de 1979.
· · ·
· -··-- ··
Cumpre por derradei_ro

sâtieniar qu-e a Resolu·

çi!lo n~ 1/87, em seu artigo 11, ao sobrestaf o

curso dos projetes de lei apresentados por parlamentares, não veda a adoçâo das medidas cabí·
veis necessárias à instauração processual, dentre
elas o pedido de informação. Interpretar diversamente o referido dispositivo seria pretender dar
amplitude indevida e não prevista no texto a norma restritiva de direito.

Sala das Sessões, 16 de março de 1987. __.

Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

Este requerimento será publicado e incluído em
Ordem do Dia, _de acordo com o art. 239, § 6°,
do Regimento Interna.
Sobre a mesa, requerimen-to que será lido pelo
Sr. }9~Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO

N• 12, de 1987
Constituição de Comissão Especial.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 76 do Regimento Interno,
requeiro a constituição de uma Comissão Especial de 7 (sete) membros para, no prazo de 60
(sessenta) dias, analisar e emitir parecer conclusivo sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 16,
de 1984, que "Aprova o texto da Convenção n"
87 relativa à Liberdade Sindical e à Proteção do
Direito Sindical, adotado em São_ Francisco em
1948, por ocasião da 31• Sessão da Conferência
Internacional do Trabalho, da Organizaçáo do
Trabalho·, podendo a Comissão realizar as diligências necessárias à instrução da matéria, inclusive convidar autoridades, especialistas e representantes da sociedade civiJ e de categorias profis·
sionals para as tomadas de depoimentos.

Justificação
A Resolução no 1, de 1987, dispõe, _em seu
artigo 11:

"Os projetes de lei em curso e os que
vierem a ser apresentados por parlamentares, durante o período de funcionamento da
Assembléia Nacional Constituinte, ficarão sobrestados atê a promulgação da nova Constituição, ressalvados os projetas de lei previstos no artigo 42 da Constituição vigente.'
Deveria a parte final do texto ter ressalvado,
não apenas as hipóteses previstas no artigo 42
da Constituição, mas também aquelas _constantes
do artigo 44 a fim de evitar dúvidas por ocasião
da aplicação da norma.
_
Caso se venh'a a optar por uma exegese grama·tical e estrita do vocábulo "projeto de lei', a previsão contida no citado __artigo 11 não alcançará
os projetas e proposições cujo objeto sejam uma
das matérias de competência privativa do Co.ngresso Nacional, arroladas no artigo 44 da Carta
vigente.
Entretanto, na hipótese de vingar uma interpretasão teleológica da norma, tomandoMse por principio que a intenção do legislador foi a de liberar
os representantes do povo de suas atribuições
normais para possibilitar uma quase exclusiva deM
dicação aos trabalhos constituintes, chegar-se-á
à conclusão que, também as iniciativas de parlamentares versando sobre matérias que, uma vez
aprovadas, têm força de lei, ficam sobrestadas.

N~_ste caso, forçosamente, os Projetes de decretos
legislativos aprovando textos de atas internado·
nais, por terem sempre origem congressual, terão
o respectivo andamento paralisados.
Esta última opção não nos parece correta por~
que implicaria em dar aplicação extensiva a norma restritiva de direito.
Tramita atuaÍmente na Casa o Projéto de Decre·
to Legislativo n~ 16.-de 1984, que "Aprova o texto
da Convenção n" 87 relatica à Liberdade Sindical
e à Prote.çãQ do Direito Sindical, adotado em São
Francisco-em 1948, por ocasião da 31~ Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho, da Or·
ganização Iriternacional do Trabalho'.
A matéria é polêmica, quer quanto aos seus
aspectos constitucionais, quer quanto ao mérito
propriamente dito, porque implica em introduzir
no-país o SiStema da pluralidade sindical.
Documento enviado ao Con_gresso Nacional,
pela Confederação Nacional da Indústria, dá notícia de ter sido aprovada Resolução (731/80), suspendendo por lnconstitudonalidade, determinados artigos e expressões da Convenção da OIT
n" 11 O. cujas di$Qsições estariam reproduzidas
nos artigos 2?~-4" e&' da Convenção n" 87, ora
em apreciação (n? 87).

- Est~- simples fato estaria a recomendar um estudo aprofundado pela Comissã.o técnica competente. Avulta, como já dito, a questão de fundo,
rel_atiYa à radical mudança que o texto, se aprovado, _acarretará em toda a sistemática sindical
brasileira. Ademais, as implicações ext~fi1as, deM
correntes das obrigações a serem assumidas, não
podem ser menosprezadas.
Tudo recomenda a detida análise, o estudo minucioso, a rene.xão acurada. Entretanto, por força
do disposto no artigo 5?, da Resolução n" 01187,
das "Comissões Permanentes não serão instaladas até ulterior deliberação do Plenário', ressalvadas as exceções previstas no parágrafo único
do mesmo artigo.
Por outro lado, faculta-se a inclusão de matérias
na Ordem do Dia (art. _6~, da Resolução 01/87),
preceito obviamente destinado a permitir a disM
cussão e votação daquelas iniciativas não Sobrestadas.
Na eventualidade de vingar entendimento se.
gundo o qual os Projetas de Decretos Legislativos,
aprovando ates internacionais, não tiveram o seu
curs_o sobres.tado. pela Resolução n~ 01, de 1987,
é possível que a Converição n? 87/84 da OJT venha
a ser submetida à deliberação plenária.
Por todo o exposto, e considerando, não só

a relevância da matéria, mas, sobretudo, o fato
Qe estarmos em_vias de legislar sobre tema polé-mico, certamente a ser objeto ele grande controvérsia no âmbito da Assembléia Nacional C_onstit!Jinte, e.nteodemos oportuno a criação de uma
Comissão Espe"cial, integrada por Senadores, para o fim específico de ser estudada e analizada
a matéria de que trata a Convenção da OJT n~
87/48.
Sala das Sessões, 18 de março de 1987.ftamar Franco, Uder do Partido Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência determinará a inclusão da matéria
na Ordem do Dia, oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo
Sr.l 9-Secretário.
· SãO-lidas as Seguintes
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COMUNICAÇÕES.
Of.Ol 7/87 -

GAB.G.Cainata '
_Brasília, 16 de março de 1987

Senhor Presidente.
Dinjo-me ã V. Ex' para comunicar que estarei
ausente do País nos dias 17,18 e 19 deste mês,
para, por indicação do Uder do PMDB Fernando
Henrique Cardoso, acompanhar o Exmo Sr. Ministro das R~laçãoes Exteriores, Abreu Sodré, numa
vfsita oficial a Cuba.
Atenciosamente. - Gerson Camata.

0fi51S7
Brasília, 17 de março de 1987
- Senhor Presidente
Nos termos regimentais, comunico _a Vossa Excelência, para os devidos fins, a ind_iqlção dos
Senhores Senadores Roberto Campos e Vlfgílio
Távora para: ViceMUderes do_ Partido Democrático
So<:ial, nesta Casa.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. -Jarbas Passarinho, Uder do PDS.
O SR- PREsiDENTE (Humberto Lucena) As comunicações lidas vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tendo--se verificado a existência de inexatidão ma~
teriaJ no texto da Lei fll' 7542, de 26 de setembro
de 1986, proveniente de remissão equivocada,
em seu art. 38, ao inciso XIV do art 1.218 do
Código de ProcessO Civil, a presidência comunica
ao plenário que, de acordo com 9 dispç_sto no
art. 360, alfnea c, do Regimento Interno, adotou
as medidas cabíveis à republicação da referida
Lei.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência, antes de passar ao Exped!ente,
quer lembrar à Casa que a sessão extraordinária
tem sempre o mesmo ritmo de duração da ordiM
nária e será destinada à matéria para a qual foi
convocada.
De acordo com o art. 210, parágrafo único do
Regirriento Interno, a Hora do Expediente da s~
são extraordinária, a exemplo da ordinária, nãàexcederá de 30 minutos.
Vamos passar, portanto, à lista de oradores da
Hora do Expediente, e, logo após a Ordem do
Dia, continuaremos _a chamar os Srs. Senadores
inscritos para usarem da palavra

APresidêr1cia d_~ja chamar a atenção dos Srs.
senadores para dispositivos fe9imentais:
"CaPitulo V- Do Uso da Palavra
Art. 16. O Senador poderá fazer uso da
~avra:

········--···........._..··-----·-·---;--·--·
X- para apartear, pelo prazo de 2 (dois)

______
__
_.... .....

minutos, obedecidas as seguintes normas:
- entre as quais:

- ..-....... ,; .. ,

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

,.,

~,.,

-

~

..

,.,...;_,

~;.

...

;-_

.......:..::...---·-'---·

_c) o aparte não poderá ser paralelo a discurso;..."
Assim, a Presidência espera poder contar com
a colaboração dos Srs. Senadores para o fiel ordenamento dos trabalhos do Senado Federal durante não s6 as sessões ordinárias das segundasfeiras. como durante as extraordinárias marcadas
para flllS específicos.
Antes de passarmos à lista de oradores inscritos, a Presidência concede a palavra, por 1Ominu~
tos, ao nobre Senador João Menezes.

ZOO
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OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pronun- promissora, é uma Nação cheia de_ recyrSÕs, é
gratular~nos_ com a sua rentrée na área legislativa,
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
uma Nação em que todo_ mundo tein o Coração
sobretudo saber que o" seu trabalho será muito
-Sr. Presidente, Senador Humberto Lucena; Srs.
em· Paz e predsa vivei unida para vencermos esvalioso para as inúmera:;unissões do .§enado -e,
sas difiCuldades_que aL estão.
Ministros aqui representados, minhas Senhoras,
neste ano, particularmente_, na Assembléia Naciomeus Senhores, meus companheiros do Senado _ Outro assunlo que me preocupa bastante-diz
nal ConstifUinte, que muito ganhará com a sua
respeito à situação política do Pais. A situação
Federal e da Câmara dos Deputados:
presença.
Para mim é muito importante assumir, neste -POlítica do ~aís também é a mais confusa~ Os
- O SR. JOÃO MENEZES -- Muito grato a
momento, esta Cadeira no Senado da República,
partidos existentes sofrem um defeito rnuito granV. Ex' pela intervenção.
.
.
que me foi outorgada pelo povo desde o ano de, que é o defeito de não terem uma teoria,
Atendendo ao Regimento da Casa e ao meu
de 1982. Quero dizer que terei em mira, sobretudo
U(na. doutrina própria, e vivem em função de inteilustre Presidente, Senador Humberto Lucena, vae principalmente, honrar a memória de meu pai,
resses e de coisas pessoais, de soluções imemos terminar, pedindo aqui, com todo o nosso
Senador Álvaro Adolfo da Silveira, que durante
diatas.
fervor, se componha uma liderança neste País
longos anos deu o melhor de sua infeligênda
verUos. por exemplo, agora, os COnstituintes
e o Presidente da República José Sarney possa,
e o melhor de sua capacidade em trabalhos no serem eleitos para elaborar· nova Constituição. E
dentro da lei, da o(dem, d9 respeito à ~o<:iedade,
Senado, no Congresso, no País.
o que é que estamos vendo? Estamos vendo uma
virda_d-eka de$or_ganizaçã9, porque cada um quer - do respeitO aos _direitos de todos, realizar o seu
Nesta hora crucial da vida brasileira, sei a resn1ãndãto e trazer à Nação dias de paz, tranqüiponsabilidade_ que assumo como Senador da Re- fazer valer o seu direito, quando essa eleiÇão foi
lidade e progresso. É o que tQdos nós, brasileiros,
pública. mas em mente tenho três fatores que feitã'-Para se fazer uma- riova Constituição, para
desejamos e esperamos. Muito obrigado._(Muito
que ela passe a vigorar quando for aprovada pelos
julgo fundamentais: o primeiro é aquele que diz
bem! Palmas.)
respeito à ordem económica e à ordem financ;eira
Constituintes.
Nâõ se poêl.e, rlâo se deve querer subverter tudo,
do País. Vejo com muita preocupação a situação
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) acabar com as leis e fazer com que o Brasil seja
que af está, onde, em função de normas, decretos,
Antes de iniciar a Hora do Expediente, a Presium País sem leis, porqUe aí, e"r)camínha-se facilleis, instruções, discursos, palavras e o que mais
dência comunic:a aos Srs. SenãdoreS que ao final
mente para a desordem.
_
for, se cria w:na desorç[_em na economta do País,
de c_ada sessão, _mesmo extraordinária, estará o
e ninguém sabe realmente o que deve fazer.
Vemos horTienS da maior importânda tomo,
livro de: inscrição s_obre a mesa, para que os Srs.
Ontem, deixou o Ministér[o do Pfanejamento
por exemplo, o meu amigo com quem convivi,
Senadores se habilitem a falar na sessão imediatatom quem fundêi- o- MDB, o Deputado Ulyss~s
o Dr. João Sayad, que, acho, porque usava aquela
mente convocada.
Guiri'larães, que, hoje, preside a Assembléia Nabarba, seria capaz de conhecer os interesses do
Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid
cional CohslítUinte, o' Congresso Nacional, e Vice~
povo.
Saldanha Derzi.
Presidente da República, é o Presidente Nacional
Vemos em todos os momentos dificuldades
de toda ordem, porque todas as c_lasses_soclais,do PMDB, e é, também, talvez_, um candidato à
O SR. RACHID SALJ.5ÁNHA DERZI (PMDB
todos aqueles que trabalham no País, desde o
- MS. Pronuncia o se9ufnte discurso. Sem reviPresidência da RePública. Como pode? Agora, a
nossa tarefa é fazer a ConstituiÇão,
Presidente da Repóbllca até o gari ou qualquer
são do orador.)- Sr. Piesidente, Srs. senadore~:
Por outro lado, outros Qeixam o Governo, como
outra função, estão preocupados em saber o que
O _Jpmal do Brasil, de 16 do conente, traz
o meu companheiro e amigo Franco Montara,
acontecerá amanhã, porque ninguém tem certea público noti<:ia que merece estudo e reflexão
za, ninguém pode organizar um· plano de Vida e também já se declara candidato à Presidência
çlesta Casa. Trata-se dq pleito da empreiteira Andrade Gutierrez,_ que requer" do Governo Federal
da_República, além de 6utros nomes que poderíaou planejamento do que pode realizar pelo Pais.
mos citar. E_ o povo, e a situação do Pai.s, e a
o pagamento, em dinheiro, de 30 milhões de dólaEssa Situação me parece muito dific:::il. E por essa
res para efetivar o distrato d~ compra e venda
Constituição?_ Faja_-se em soberania dos Consti·
razão se chegou multas vezes, até, a acusar as
tuinte-s.
classes produtoras, as classes _que criam a riqueza
tle· uma área de 400 mil heCtares, no Município
de São Félix do Xingu, ao sul do Pará, firmado
no País, como as responsáveis pelo que está aconO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) entre a empresa e o Goveroo federal.
tecendo. Acusou-se também os operários, os emGostaria de lembrar ao nobre Senador João Me~
O contrato, assinado em julho de 1980, previa
pregados pelo que está acontecendo neSte País.
nezes de que dispõe de apenas 2 Tninutos para
a execução de um projeto de colonização agrícola
Há uma acusação geral, e precisamos pensar,
concluir seu pronuncíamento.
e o assentamento de colonos, em um total de
refletir sobre isso, porque não há hoje um cidadão
no País que não esteja preocupado com a situa3.000 famflias, na gleba de 400 mil hectares, venO SR. JOÃO MENEZES - Muito obrigado,
dida ao preço de- prestem atenção os_ Srs. Senaw
ção económica e a segurança financeira da NaSr. Presidente.
dores- vendidas ao preço de Cr$ 55,44 o hect(!~
ção.
Quem quer impedir a soberania da Constituinre. Segundo a notícia, "a Andrade Gutierrez pagou
Outro problema que me tem preõi:::upadó bélSte?- Ninguém. Todos a querem livre, indepenao Governo apenas 7 milhões, 833- mil e 360
tante, e que venho acompanhando há muito temderite.
cruzeiros, em 1981, referentes _a 80% da primeira
po, é aquele que diz respeíto ao problema social.
gleba de 44 mil hectares".
O Sr. Carlos Chiarelli - Permite-me V. Ex"
Eu me reco_rdo aqui do meu amigo e Presidente
Srs. Senadores, pagou apenas 7 milhões e pouum aparte?
da República João Goulart, quando, naquela époco de cruzeiros e deseja receber do_ Governo F e-.
ca, diziam os jornais que ele pretendia estruturar
O SR. JOÃO MENEZES- Com mUito pradera( 30 milhões de dólares.
uma organização sindical em todo o País. Na verz.er, nobre Senador Carlos Chiarel\i.
Alegando a aplicação de 30 milhões de dólares
dade, naquela oportunidade, os sindicatos eram
na construs;ão do primeiro -apenas. Srs. - do
quase que incipientes, e o que queriam era uma
.Ô Sr. Carlos Cldãrelll-Sr. Presidente, denprimeiro núcleo urbano, de um total de três previs·
sindicalização _reformista no sentido de fortalecer tro_rlo prazo disponível para manifestação do nosas diversas classes sociais e tamb.ém no sentido so ilus_tre Çom-panh~iro e Se_n~ador" tos pelo projeto, e a vençia de apenas 250 lotes,
a empresa pede que a União a indenize dos suposde criar condições, arranjar dinheiro, verba~ para João Menezes, eu gostaria de regJstrar, em norne
tos prejuízos, e quer desfazer o contrato, alegando
poder dar vida aos sindicatos e todos a eles ft1ia~ próprio e em nome da Bancada do Partido da
que os lotes foram invadidos.
dos.
Frente Uberal, que o acolhe e o- recebe e lhe
~Ora, Sr. Pr'êsidente e Srs. Senadores, nãO é conHoje, a situação é diferente, porque a classe
presta as mernores homenagens. Te mos a satis_fac-ebfvel qUe sejam invadidos 400 mil hectares.
operária deixou essa parte, que seria a parte refor- _ção em vê-lo de volta à. atividade parl.:~mentar,
O que se depreende é que a empresa quer vender
mista, e entrou naquilo que nós teoricamente poele que tem no seu acervo e no seu património
por um- alto preço Os lotes, iião para Os colonos,
demos chamar de a parte revolucionária. E essa
relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo
mas para ·é GOVerno Federal, e em dólar.
parte revolucionária são as _greves diárias que ai
do li6Sso País, como também os tem na área
Este é um precedente que não podemos perestão perturbando a viçla do País em lodos os
da_Administração Pública. Nós nos sentimos muimitir seja criado nesta República, sob pena de
setores, .em todos os sentidos, nas escolas, no
to felizes em ter aqui conosco o bravo e ilustre
vermos, realmente, esvaziados os cofres públicos.
comérdo, na indústria, na agricultura, no trabalho,
r~Ef~entante do Pará, que já inida, de maneira
Uma _empresa que se prOpõe a fazer um emno campo, em todos _os lugares. Essas greves
ob]etiva. o seu mandato, deixando de lado o pro to~
pree-ndimento comprando uma imensa gleba peque se fazem sistemática e or_ganizadamente têm
colo, deixando de lado as considerações amplas
lo preÇo irrisório de Cr$ 55,44 o hectare __e que
e g_enéricas para entrar no trabalho diário do Senao objetivo final. no sindicalismo revolucionário,
não pagou sequer 1/3 do total_ da área adquirida,
que seria a greve geral em todo Q País, da qual
dor~- fazendo análise dos te"mas e das qUestões
não-pode, sob o preteXto de investimentos realizajá tivemos um _arnostrp tempos atrás.
e_conõ-mtcas, sociais e política. Por isso, sabendo
dos e alegando não haVer obtid_o os_rendimento:s
Então, este é um fato para o qual precisamos
o quanto_será valiosa a sua participação e o quanesperados, querer "quiab~r" do negócio- como
voltar nossa atens;:ão, porque esta é uma Nação
to será importante o seu trabalho, queremos con~
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dizem os mineiros-, transfe"rindá p"afa o-aoveln'o
um passivo e uma responsabilidade_ que só a ela

compete.
Mesmo que, na melhor das hipóteses, a _empresa tenha gasto os 30 milhões de dólares que alega
ter investido no projeto ela não pode pretender
que o Governo assuma despesas que não autorizou, prioridades que não elegeu e escolhas que
não fez. _Uma tal ação governamental colocaria,
sem dúvida, a empresa privada no melhor dos
mundos. Parodiando o grande Machado de Assis
que dizia "ao vencedor-as batatas", o lema nacinal
passaria a ser "ao governo-os pepinos".
Vale ainda ressaltar o papel do "risco" que é
inerente, é a própria essência do sistema capita-

lista. Tado projeto pode, ou não, apresentar resultados satisfatórios e imagino que o baixo preço
cobrado pelo hectare levava em consideração o
grau de risco-·que a empresa estava assumindo.
preço de venda da empresa, que passou
cobrar hum mil e duzentos cruzeiros pelo hectare,
bem refletia a apropriação dos custos -e dos riscos
do projeto. Entretanto, se a empresa perdeu o
controle do empreendimento e .se não vendeu
o que pretendia e não realizou os lucros imaginados certamente é porque planejou lncorreta ou
inadequadamente o empreendimento e _então
não pode repassá~lo para o Governo alegando
"interesse público".
Por todos estes motivos choca~nos, ainda mais,
ao ler a noticia, a atuação do INCRA que, aceitando passivamente toda a pressão e argumen1tação da empresa, nem por um momento questiona a legitimidade da sua pretensão, limitando-se a discutir o valor total do investimento reãlizado na área, com base no qual está sendo solicitado o ressarcimento pela empresa, e, pasmem,
os senhores, a contratar uma empresa de consultaria, pela módica quantia de Cz$ 1 milhão l5U
mil para esdarecer se foram gastos 29 -milhões
de dólares - quantia admitida pelo INCRAou 30 milhões como pleiteia a empresa.
Ora, Sr. PJesidente, diverge também em relação
ao total de quilômetros de estrada aberta e outros
detalhes de benfeitorias, Ora, se divergem os quilómetros é só medir as estradas construídas, Sr.
Presidente, não havia necessidade de contratar
uma companhia para uma auditoria por um milhão cento e clnqüenta mil cruzados.
O jornal diz ainda que o Ministério da Reforma
e Desenvolvimento Agrário -··~nfn2ntando escassez de recursos humanos e financeiros para des~
lanchar a reforma agrária no Pais levanta a possibilidade de pagar a maior parte do investimento
em Títulos da Dívida Agrári.:i" o que estã: 5effdo
recusado pela empresa dado o longo prazo de
resgate destes títulos e a sua baixa taxa de juros.
Como vêem, eles ainda querem escolher a forma
como gostariam de ser pagos, dess_e total de trinta
milhões de dólares.
Srs. Senadores, a Reforma Agrária,_ que é um
anseio e uma justa aspiração de toda a nação
brasileira, vem sendo retardada sob a alegação
de falta de recursos. Não podemos, portanto, aceitar como prioritário para o país cobl'ir supostos
prejuízos de emrpesas com títulos da divida agrária que deveriam ser utilizados para desapropriar
terras em áreas de tensão so_cial e de interesse
da comunidade rural. Assim, gostaríamos de advertir ao Ministério da Reforma e Desenvolvimento
Agrário de que não assistiremos pa~sivamente
à realização desta transação e que pediremos a
formação de uma CP! para analísá-la, caso seja
realizada.
Estamos encaminhando requerimento à mesa
para que seja solicitado ao INCRA os esdarecimentos que julgamos necessários.: uma cópia do

o
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Cõntrãto de compra- e_ Venda -de terras entre a
União e _a Construtora Andrade Gutierrez; efetivado em julho de 1980, e uma cópia do contrato
de co~su]toria as~i_flil-do pelo INCRA com a empresa SONDOTtCNtCA para levantar os gastos e
benfeitorias feitos pela construtora na área.
Ora, Sr.J?r.esidente, nós confiamos e conhecemos muito bem a alta honorabilidade, o espírito
público e o patriotismo do Ministro Dante de Oliveira. Conhecemo-lo bem, desde jOvenzlnho, e
sabemos que S. Ex' é um homem digno, capaz,
patriota e rião vai permitir que seja realizaaa unia
trimSação de-sta natureza. Conhecemos bem_ o
_nosso querido Presiden~e José Samey, por longos
anos o acompanhamos na vida pública, homem
sério, homem dedicado, que tem amor, sobretudo, ao Brasil, e Sua Excelência e o Ministro
não permitirão que essa danosa transação se concretize _Ç.Qntra os cofres públicos nacionais.
São estaS, Sr. Presidente, as considerações que
tínhamos a fazer em defesa da reforma agrária
e da correta utilização dos escassos e preciosos
recursos do Governo.
Mufto obrigado. (Muito bem! Palmas.)

mente contra o nosso posicionamento dão entrada até -~1!1 requerimentos solicitando constituição
de Comissões Parlamentares Especiais para apreciar e avaliar as razões e os fatos que levaram
o Governo a decretar a suspensão do pagamento
dos_ encargos financ_eiros da divida ext~rna bra,
sileira.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, defendi várias
vezes, desta tribuna, uma auditoria a respeito da
nossa divida externa. Neste momento, para que
conste d9-5 Anais desta Casa, quero trazer a opinião da Revista A Integração Ibero-Americana.
do Instituto Schiller, que tem introdução de um
_candidato a candidato à Presidência dos Estados
Unidos da América, pelo Partido Democrata, o
Sr. lindon H. La Rouche, na qual fica provado
que o aumento gradativo da taxa do spread e
a desvalorização progressiva dos valores de exportação brasileiros fiZeram com que, na realidade,
nada devêssemos e tivéssemos ainda a receber
cerca de 58 bilhões de dólares. Quem fala não
sou eu, quem fala é um membro do Partido Democrata americano _e_ c_andidato a candidato ao
governo daquele grande pai~.
Sr. Presidente, todos sabem que o aumento
(DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR.
do spread da taxa é feito s_empre que há aumento
SALDA['{HA DERZ/ EM SEU DISCURSO)
. do déficit interno nos Estados Unidos. Esse déficit
interno americano é pago, justamente, com o auREQUERIMENTO N"
. DE 1987
mento da taxa dos países devedores na c_obrança
dessa dívida externa, aumentando cada vez mais
Requeiro, noS termos âo artigO 239, item l, letra
a miséria, a fome e a desgraça nos países do
b, do Regimento lnterno,_sejam solicitadas ao Ins- Terceiro Mundo,
tituto Nacional de Reforrria Agrária (INCRA), atraSr. Presidente, SF. Senadores, essa divida já
vés do Ministério da Reforma e Desenvolvimento
está r_nais do que paga. Pagando cerca de 12
Agrário, as seguintes informações:
bilhões de dólares, como vem fazendo desde
01. Se são verdadeiras as informações que
1980 até- o presente mõinento, o País já pagou
foram veiculadas pelo Jornal do Brasil de
68 bilhões de dólares de juros da dívida, sendo
16-3-87, relativas á pretensão de ressarcimento
que, nos últimos três anos, tem pago cerca de
® CQns_trufura Andràde Gutierrez e a posíçãO do
12 bilhões de dólares de serviço da dívida. Eit~
!NCAA; _.:.__
.
.
_
quanto [?so, somos a oitava economia- do mundo
02. Uma cópia do contrato de compra e ven- e temos trinta milhões de. brasileiros numa situada de terras celebrado entre a União e a Consção de misera_bi/idade.
trutora Andrade Gutierrez em julho de _1980;
O nobre Senador José lgnácio apresentou urna
03. Uma cópia do contrato de consultaria assolicitação para uma comissão especial que estusinado pelO INCRA com a empresa SONDOT~C
dasse esse problema. S. Ex• era "um daqu-eles que,
NICA para levantar os gastos e as benfeitorias
juntamente comigo, no ano próximo passado, se
realizados pela Andrade Gutierrez, na área do Proaprofundava no debate relacionado com a dívida
- -jeto TilC:umã;
externa bra~ileira. S. Ex' me procurou para dizer
04. A justificativa- do INCRA para contratar a
que se sentia até ligeiramente constrangido em
consultaria da SONDOTÉCNIO\;
estar apresentando esse requerimento já que era
05. A avaliação dO INCRA da atual sitÚa_ção
eu um intransigente deferiSor desta tese dentro
do Projeto Tlicumã,
do plenário do Senado. Disse a S. Ex• que o fato
de ser ou não eu o autor era secundário; o que
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) desejo - e sei que é o pensamento da população
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Hadbrasileira- é que seja feita uma análise profunda
dad, Líder do Partido Socialista Brasileiro.
nessa dívida externa brasileira, com uma auditoria,
O SR. JAM)L HADDAD (PSB - RJ. Como
porque não tenho dúvida de que, assim proceLíder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
dendo, chegaremos à conclusão do Instituto Schido orador.)- Sr. Presidente, srs. Senadores:
ller, de que nós somos credores e não devedores,
em absoluto dessa dívida externa.
Todes, nesta Casa, são teStemunhas, de que
desde o momento em que assumi o meu manO SR.
Franco - Permite V. Ext um
aparte?
dato, tenho levantado a tese da moratória na dívida externa brasileira.
O SR. JAMIL HADDAD -Com prazer.
Rec.ordo-me~Sr. Presidente, -de que várias vezes
fui criticado ao defender o não pagamento dos
O Sr. Itamar Franco -Nobre Uder, o pro--juros desta dívida externa brasileira. No entanto,
nunciamento de V. Ex", é por demais importante,
Sr. Pre_sidente, o Governo brasileiro decretou uma
no momento em que estamos vivendo a perple-morãtória e não tinha outra condição, não poderia
xidade do_ Governo brasileiro, tanto no campo lndeixar de: fazê-lo, pois não tinha como poder pagar
temo como externo, no setor da economia. Veja,
esse Ser:vjço da divida, já que, normalm~nte, havia
V, Ex", nobre Uder, que já em 1974 apresentáum superávit de 1 bilhão a 1 bilhão e 200_ mil
vamos um projeto de lei ao Senado determinando
dólares mensais na nossa balança c-Omercial e,
que todos os acordos internacionais deveria-m
hoje, esse superávit não a"tinge-200 milhões de
passar pelo Congresso Nacional. Esse projeto fel
dóláreS- mensais.
aprovado no Senado, remetido à Càmara dos DeSr. Pre~tdente, hqje, com satisf~ção, vejo que
putados, onde está até hoje à espera de definição.
elementos que no passado se colocavam radicalEm 1984, apresentei o Projeto de Lei n~ 118,

Itamar
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eXatamente dentro da linha do_ pensamento de
V. Ex-, e esse projeto, no Seu art. 1", determinava
o _s~guinte: "O _Congtess'ó Naçional decreta:
Art. 1~ O Poder ExecutiVo~ nO" PrazO de nó·
venta dias, promoverá a interpelação de todos
os credores externos do P~ís, diretarnente ou por

aval, a fim de que explidtem o montante dos
respectivos créditos, irldividualizando as par~las
dé principal, juros e encargos, bem como forne·

- çam cópia dos instrumentos contratuais ou os

cambiais que lhes deram origem." E--dizia mais,
Senador: que as__ condiçõ~ estipuladas contratualmente__remetem """":"" continuam remetendo para o campo normativo alienígena todãs as decisões em relação à dívidé2 extern.a..Prasileira. Portanto, no momento _em que V. Ex" lembra à Casa
alguns colnpanheiros que ·não defendiam esse
procedimento do Congresso Nacional e hoje fazem um mea cu1pa, devem eles ser saudados
na certeza de que o COn!Jresso _Nacjooéll precisa,
realmente, fiscalizar o _endiviQ~mento externo do
·País. Muito obrigado a V. E:x"

O SR. JA.MIL HADDAD - Nobre Senador
Itamar FrancO,_ V. Ex"; não tenho dúvida, e quando
ingressei nesta Cása· já era sabedor das p_oSições
que V. Ex" defendia no_ Senado Fe_dera\ em relação
à nossa dívida extena, sabe V. Ex• que as críticas
que faÇo neste momento; faço àqueles que mudaram de posição em razão da posição assumida
pelo Presidente da República.
V. Ex" é daqueles que, desde a primeira hora,
inclusive com a apresentação de projetas, tenta
esmiuçar o problema da dívida externa, que ainda
é um mistério para todo- o povo brasileiro. Ninguém sabe exatamente no que foi aplicado. Agora, o povo brasileiro tem certe~ apenas de um
fato: não foi aplicada no campo social - esta
é uma realidade. Posso dizer isto com conhecimento de causa, já que, quando Prefeito da cidade
do Rio de_ Janeiro, constatei um empréstimo feito
em 1979 pelo então Prefeito Israel Klabin, empréstimo esse de 150 milhões de. dólares feito pelo
Governo- Federal. No mesmo dia, outro empréstimo foi feito para o Estado. São J 50 milhões
de dólares para o Estado e 150 milhões de dólares
para o Município, sem estar amarrado ero__ioVestimento algum e sem aval do Banco do Estado.
Ao assumir o Governo, tive qué pãgar 4 bilhões
de cruzeiros, àquela época, de juros daquela dívida. Seis meses após fui inforinado que teria que
pagar mais 7 bilhões. Aprofundei-me no estudo
daquele empréstimo e verifiquei que, na realidade,
o Governo Federal recebeu os 300 milhões de
dólares. Repassou em cruzeiros para o Estado
do Rio de Janeiro e para o Município do Rio de
Janeiro: para o Munldp!o, representava, naquele
momento do empréstimo, cerca de 7 bilhões que
correspondiam a um déficit orçaméntário. Foi um
acerto de caixa, O GoVerno c_e_utrªl_recebeu 300
milhões de dólares para a sua caixa, para o déficit
interno e repassava aos Estados e Municípios em
cruzeiros, sem estar amarrado a investimento algum. Não paguei a segunda C()ta de 7 bilhões,
e declarei que deveriam ser rolados na aívida extema brasileira, já que o aval era apenas do Banco
do Brasil.
O atua\ Prefeito da cidade c:\p RJo de Janeiro,
nobre ex-Senador Saturnlno Braga, meu particular amigo, vem enfrentando problemas sérios
para pagamento do principãl daquela dívida de
150 milhões de dólares. Recordo-me bem que
com aquela minha tomada posição fui procurado
por alguns jornalistas ligados ao candidato a candidato pelo Partido Democrata Americano ao Governo dos Estãdos Unidos, Sr_. _Lyndo_n_ H_. La Rou·
~he, e n'uma revista daquele órgão saiu uma entre-

vista comigo, com fotografia e em primeira página, na qual eu ficava configurado como caloteiro
internacional O pOnto de vista esposado pelos
-jOffialistas era de que aquela era a posição correta
que deveria ser tomada por todOs os países da
América La!lDa, já, que os empréstimos eram feitos sem estarem _amarrados a investimentos e
apenas para aumentar a caixa dos governos federais que usavam aquele expediente, e que centeriãs_.Qg_ .empréstimos desse tipo deviam ter sido
relaCIOnadoS córit Os niunicípios e as capitais bi'asileir.as.

O Sr. José
~um

Jgnácio Ferreira -

Permite V.

aparte?

O SR. JAMIL HADDAD - Ouço V. Ex' com
muito prazer, nobre Senador José lgnácio.
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tunidade para saudar aqueles que, como nós, estão agora nessa mesma trincheira em favor de
um esdaredmento definitivo de uma situação tão
lamentável como essa da dívida extema__ brasileira,
com implicações tão fortes. tão cruéis, tão perversas, sobre o atual quadro econômico brasileiro.
O sR. JAMIL HAÓDÃD- - Nobre Senador
José Ignácio Ferreira, honestamente, do fundo
do meu-coração, desejo que o Senhor, por unanimidade, tome esse posidomirriento. Como já disse, não sou pai da criança.
O Nobre Senador Itamar Franco vero se batendo desde 1983 nesse assunto, apresentou_ um
pi"ojeto em 1g84; V. EX também_ vem debatendo
esse assunto em profundidade na Casa. Esperamos que o Senado como um todo espose e defenda esta tese porque, como diz V. EX' nós é que
autorizamos, aqui, os empréstimos aos municípios, empréstimos de __endividamento externo.

O Sr. José lgnâcto Ferreira- Nobre Senador, Líder Jamil Haddad, fico muito feliz por ouvir·
a manifestação de V. Ex•, hoje, porque V. Ex~ se
a·r~(tecipou ao qtie eu faria, posso até_ vir a fazer
O Sr. José lgnácio Ferreira - Pelo menos
com-mais êilfase ainda do-que neste aparte, para
10%.
repor o carro nos trilhos. V. Ex•, nesta Casa, não
tem ninguém que o tenha superado, nem o SenaO SR. JAMIL HADDAD- Pois é.
dor José [gnádo nem mesmo o Senador Itamar
Então, há necessidade de nos aprofundarmos.
Franco, com esse belissimo projeto que apre- Até fiz um discurso ainda neste ano. É que havia
sentou, com muito mais abrangência, inclusive
uma coritradiÇão, porque o PMDB, que hoje susrevelando preocupações que eram muito mais
tenta O Governo, batia palmas naquele momento
abrangentes com relação à ação do Congresso
para a moratória, que_ foi uma- moratória: téOlJca,
e, em particular, do Senado Federal. Mas, V. Ex,
foi uma falência me~mo, falta de "condições âe
de forma abundante, em várias oportunidades,
pagar o juro da dívida. Mas, contraditoriamente,
-se-manifestou com relaÇãO a esse tema. Eu, pestodos os governadores eleitos pelo PMDB estasoalmente, tive três oportunidades - inclusive,
vam viajando para o exterior, declarando que iam
tenho até trabalhos publicados em função de pro·
tentar, empréstimos, inclusive o Governador do
nundamentos meus nesta Casa com relação à
Estado. do Rio de Janeiro, Moreira Franco, que
matérta da dívida externa. Eu vejo V. ~. agora,
viajou dizendo que já tinha conseguido da parte
C:~lQS~ndo o carro nos trilhos, porque V. Ex• predo Presidente José Samey a palavra de que seria
.cisa ter o seu nome com ressalto neste episódio,
ajudado no sentido de conseguir crédito externo
esculpido aqui, porque se essa Comissão está
para o Governo rlo Estado do Rio de Janeiro.
nascendo, está nascendo sob a inspiração e até
Mas fala-se na moratória, no não pagamento
mesmo sob_ a instigação também de V. Ex" Vejo
do juro da dívida e os governadores eleitos, 22
C_9!!!_satisfação a aproxim_ação daqueles que antes
dos quais do PMDB, viajam ao exterior tentando
J')ão_ pensavam corno nós ou que, pelo menos,
conseguir crédito para realizar suas obras, aumenn~o enunciavam -~om clareza esse pensamento,
tando o endividamento externo._ Não dá para en_e tenho certeza de que essa Comissão vai cumprir
tenâer. É, como dizia o nosso querido Stanislaw
o_ seu_ papel, com insenção, com equilíbrio, sem
Ponte Preta, o samba do crioulo doido, Não dá
qualquer preo<;upaç:ão de bravatearou fazer qual·
Para entender.
quer enfrentamento. O que s_e v~i cumprir aCjui
QuerO encerrar este pronunciamento, Sr. Presié um papel de levantamento da cronologia do
dente,
de Voltaire:
. com uma frase
.
endividamento externo brasileiro; definir como fo·
"Neste
duro
mundo,
somos bigorna ou
ram pactuados, onde foram internados esses camartelo".
pitais, qual a parcela deles que, efetivamente, não
O nosso País, na questão da dívtda externa,
teve uma destinação especifica; por que se paga
tem sido permanentemente a bigorna. O povo
taxa de risco. Quando o risco ocorre, nós não
brasileiro tem apanhado violentamente. Esperatemos mãis explicação para taxa de risco. Se se
ffi9S agora com a reação do Senado, cOni o apropagou taxa de risco fo[ para alguma coisa, foi
fundamento do estudo da questão da dívida exter_ E;"xatamente para uma eventualidade como esta
na, que possamos a _agir também um pouco coque o País está vivendo, coisas desse tipo. É premo martelo, retribuindo as pancadas que recebeciso ·que levantemos essa situação por inteiro.
mos como bigOrna. (Muito ~em! Palmas.)
Tenho impressão de que ninguém deixa de perceber a clareza desse procedimento que traduz uma
''DOCUMENTO A QUE SEREFERE O SR.
forma de neocolonialismo que &;pensa navios,
JAMIL HADDAD EM SEU DISCURSO"
dispensa tropas, dispensa canhões, porque estabelece uma relação não de parceria nivelada mas
BRASIL
um~ reraç-00 de dorrilnado para dominador, de
Eri uri- affibiente eQuitativo, Brasil ya no tendría
trouxa para sabido. Não queremos enfrentãr situa·
deudas, Más que cualguier o~ país, el ~rasil es
çôe_S.'Como essa cOm preoCupações nerri de afirun gran importad9r de petróleo y exportador de
mação pessoal nossa no Parlamento, nem de arproductos cuyos precios han caído, así que ie
rastamento de quem quer que seja. Quereinos
afectó muy adversamente el deterioro de los tércolocar isso com dareza para que o País todo
minos de i_ntercamblo. Sin el descomunal aumentenha, pela primeira vez, o fórum competente que
to de los predos que paga por sus importaciones,
é o Sen~dci -:--: porque, aqu~ tivemos a responsael Brasil hubiera ahorrado 12.500 miliones de dóbilidade por uma parcela desse endividamento
lares, y hubiera recibido_ por sus exportaciones
-·a País inteiro tenha conhecimento, com transotros 78.500 milliones más si los precios hubieran
PI!lr~nCia absoluta, do que oCorreu ao longo desse
correspondido a sus valores relativos de f977.
tempo. Quéro feltdtar V. Ex' e aproveito esta opor- ·Por lo tanto, el Brasil perdió 91.000 _millones de
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dólares debido al deterioro de los términos de
intercambio. Si a ello sumamos los ahorros que
hubiera acumulado como resultado de tasas de
interés estables y de e~iminar Ia -fuga de capital,
para 1983 habriá estado en capaddad de pagar

EPICLORlDRINA, a central de utilidades e a unidade· de facilidades portuárias.
Entendemos que, para inicio, era o sufLciente
para torná-lo atrativo a outros empreendimentos.
E, para tal; fez -o- Governo do EstadO investimentos
la deuda extema en su totalidad. Para 1985, habrla _eQ1_ infra-estrUtura sUperdimencioriada, dos quais
gorado de un excedente de 5_8.500 rõ.illiones de
aguarda o seu justo retomo, via empregos, imposdólares (gráfica 2~4).
·
·
tos e conseqúente bem-estar social.
com as--de_cisões- que estãd em marcha, certaO SR. PRESIDENTE (Humberto Luc~na)- - mente, os esperados novos empresários se afastaConcedo a palavra ao nobre_Senador Divaldo Súrão do nosso Estado, ja que terão oportunidades
ruagy.
vaiiadas ein diferentes pontos do --País. NãO nos
parece justo que is~o venha a ocorrer sem que
O SR- DIVALDO S<IRUAGY (PFL - AL
haja um am_plõ estudo que inclua ãs nossas poPronuncia o seguinte discurso.)- Sr~-Piesraen1e~
tencialidades de matérias-primas, e certamente
Srs. Senadores:
teremos c;:ompetiti\riâade .vis a vis com qualquer
O Brasil tem quatro pólos químicos: O Prímeii-'o
outra resjião,_senáO vej~rilos:
deles, o de São Paulo, nasceu como urrta conse-A força motriz da indústria petroquímica é a
qüência da força, da pujança económica do Estadisponibilidade de Eteno. O EstadO de Alagcias
do de São Paulo e os outros três- o Petroquímica
é, talvez, o _úri.ico que tem condições de obtê-lo
da Bahia, o Petroquímica do Rio Gréii1cte ào Sul
de duas diferenciadas fontes - através da canae o Cloroalcoolquímico de Alagoas -, como deci·
de~açúcar, em processo já consolidado _e de _tecsões de natureza político-económica, graças à
nologla nacional, ou no Parque Químico da Sa-lgeexistência de reservas de maior potencial nesses
m~ produzindo atualmente em torno de cem mil
Estados.
Agora, no Estado" dO Rio de -Ja-neiro, effi -bOa ----toneladas anuals. Portanto, a sua duplicação ou
mesmo triplicação é, sem dúvida, o que de mais
hora, o Governador Wellington Moreira Franco
econômlco poderá haver sem o dispêndio de um
uso_u como bandeira de campanha e solicitou,
único dólar em equipamentos e pagamentos de
na sua primeira mensagem à Assembléi_a Legis~
tecnologia. Sim, esta é _a verdade. Não estamos
lativa, a criação do Pólo OoroalCoolquimico dafalando em futurologia e, sim, numa realldade
quele importante Estado deste País.
viva e_ presente em Alagoas. A outra fonte de obMas, _o que causa estranheza, a nós de Alagoas,
tenção do eteno .serta através do fracionamento
é que neste debate, que foi acirrado, em tódo
do gás natural, também lá existente, através de
o País, sobre a ampliação do Parque Petroquímica
uma planta de gasolina natural e cujo pleito foi
Nacional, viu-se,_ de forma bastante clara, que os
realizado pelo meu Governo- à PETROBRÁS em
Estados industrializados do setor proçuraram; de
1985, -Sem que até hoje obtivéssemos uma soluforma bastante acentuada, buscar uma fatia des·
ção satisfatória.
ses investimentos, que chegarão à expressiva cifra
___Não posso acreditar que havendo estas re_ais
de cinco_ bilhões de dólares.
alternativas vá o Governo tomar uma decisão--pe·
Na luta por esses investimentos, tanto a Bahia
nosa aos nossos -interesseS _e mais airida aos intequanto _São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de
_ · _
.-,_-resses da NaÇão.
Janeiro, mantiveram fora da questão as diferenças
É lícito, pergunto, que o eteno adicional a ser
partidárias, e tódas as forças econômlcas e políti·
utilizado em_Aiagoas venha da f;!.ahia ou até do
cas foram acionadas em torno do bem-estar
Rio Grande do Sul, como hoje acontece, via carísmaior de cada Estado. Tudo indica que a vitória
foi generalizada, pois a cada um c<J~berá _o seu · simos transportes especializados em navios de
bandeira estrangeira, portanto à custa de divisas,
quinhão proporcional, uns ampliando e, no caso
_qu~ndo temos as nossas alternativas próprias?
específico do Rio de Janeiro, ganhando o Quarto
E lícito ainda que o_eteno ~onsumido em PerPólo deste País, já que assim é chamado.
. nari'lbuco faça lamã"nha viagem quando estamos
Daí a nossa estranheza. É que o Brasil já tem
a -menos de duzentos e cinqüenta quilômetros
quatro pólos. To da a imprensa nacional e os ende distância?
carregados do setor estão desconhecendo publiCorriprar eteno no Rio Grande do Sul, quando
ca'!lente o Pólo Cloroalc:oolquírTiíCo de Alagoas.
:Alagoas tem uma das maiores produções de eteE Inacreditável, após anos e anos de lutas inicia·
no a duzentos e poucos quilómetros de Recife,
das no meu primeiro governo, no~ridos de 1974,
é realmente uma vergonha. O termo mais adeprosseguidos pelo companheiro Senador GuiqUado para definir este absurdo é: "Uma- vergo~
lherme Palmeira, e, fiflalinente, cOm as obras innha".
dustriais implantados durante o nosso segundo
Não estão formulando uma adequada política
governo o- que, em tão pouco tempo, os brasi·
de industrialização çfa área química, se nã_o conleiros, principalmente aqueles que militam no setemplarem o nosso Estado com novas e naturais
ter, tenham se esquecido que já existe em Alaunidades de processament~ químico._ Ou imp/angoas, e é uma realidade, o quarto pólo, qual seja,
- ta-se a Planta de Gasolina Natural, amplia-se a
o n_osso Pólo Ooroalcoolquímíco.
produção de eteno via álcool, ou o nosso sonho
E lamentável ainda que em todos os embates
de Estado industrializado, via utiliZação das nossas
que surgiram durante o período das discussões
matérias primas, estará completamente frustrado
da matéria não tenha havido a inclusão do nosso
em benefício de outros que utilizarão matériasEstado como urn dos beneficiários destes investi·
primas importadas- princip_~lmente o pe~ró!eo.
mentes. E ê isto que venho pleitear. O Estado
que é- mais curioso_. Sr~ Presidente e Srs.
de A.Iagoas não pode ser preterido em tão impor·
Senadores, é que o único pólo químico do mundo
tante decisão, pois ao sê-lo, certamente limitará
que não usa o petróleo como _matéria-prima é
para todo o sempre, o seu parque químico. _ _o P6Jo Clor_oquímico de Alagoas, que tem no uso
O pólo de A.Iagoas, pelas limitações económi·
do álcool uma solução à cabocla, brasileira, uma
cas do início da década e em conseqüência da
solução bem nossa sem comR_rarmos petróleo
forte recessão- que atingíu o País nos anos de
no exterior. Daí o absurdo contra o qual queremos
1981 a 1983, nasceu pequeno,_ cOntemplando
lavrar o nosso protesto, não apenas como alagoasimplesmente a ampliação da indústria qufmlca
no, não apenas é::omo ex~Govemador daquele Es·
SAI,.GffiA, uma unidade de MVC/PVC, uma de
tado, não apenas como representante de Alagoas

a
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nesta Casa alta, mas principalmente como brasi~
Jeiro, porque o que está em jogo são os interesses
nadonats, que estão sendo colocados no plano
secundário_em detrimento de interesses outros.
Isto- é um _absurdo; está -lavrado o meU_ protesto,
e eu encaminharei este pronunciamento a Sua
Excelência o Presidente da República, ao Ministro
da Indústria e do Coméfdo, aci Ministro das fv\inas
e Energi_a, ao Pr~sidente da__ PEiROB_Rt\s:-para
que e:xpliquem à Nação, ~ este Corigr~~so: e a
este Senado uma medida tão absurda e iáo contrária aos Interesses nadànais. (Muito bem!)O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)Coríói!do a palavra ao [,ODre Senador MauríCio
Corrêa, líder do PDT.
-

O SR. MAURICIO CORRêA (PDT - DF.
Pronuncia o seg~inte: cl_isçurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seriadõres:
Acaba de reempossar-se nesta Casa _o honrado
Senador Leite Chaves, que prestoU relevantes serviços, na sua condição de Chefe do _Partido na
PrQCuradoria Militar, junto ao Superior Tribunal
Mmtar.
Gostaria de enfatizar aqUi, para ficar-registrado,
o extraordinário trabalho desenvolvido por S. EX'
à frente daquela Procuradoria, no que tange à
apuração da autoria dos crimes praticados relativos ao assassinato do ex-Deputado Rubem Paiva.
Mas, Sr. Presidente, a minha observação neste
instante, para que conste dos Anais desta Casa,
é que se anuncia pelo Presidente da República
a nomeação do Procurador Militar Eduardo Pires
_Gonçalves,_ ir]não d_o Ministro .do Exército~ para
ocupar a Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
_Sabemos que a recordação do arquivamento
do caso Riocentro é uma mágoa que existe na
sociedade brasileira e que não foi reparada. Minha
preOcupação, Sr. Presidente _e Srs. Senadores é
de que a nomeação do irmão do Ministro do E:xécito_seja mais wn entendimento para que o inQuérito, que está em andamento, sobre a apuração
da autoria do -'ssassinato de Rubem Paiva seja
arquivado, tal qual aconteceu com o epsi6dio do
Riocentro.
Fica aqui, portanto, a minha preocupação, embora o Senado da República nada tenha a ver
com nomeações feitas na Procuradoria-Geral da
Justiça Militar; mas sinto~me, sobretudo, na condi.ção de e:x~Presidente da Ordem dos Advogados,
no dever de trazer essa preocupação. Entendo
que a nomeaçao dei Procurador Militar Eduardo
Pires Gonçalves é uma forma de abafar o inquéritO
que já está em andamento para apurar as responsabilidades do assassinato do ex-Deputado Rubem Paiva.
fica aqui, o registro que, neste momento, faço.
(Muito l:!eml Palma~.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo
Sr. ]~-Secretário~
--_É lido '? ~eguinte:

REQUERIMENTO

N•13, de 1987
Requeiro, nos termos do artigo 239, itém I, letra
"B", do Regimento Interno, sejam solicitadas ao
Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA),
através do Ministério da Reforrna e Desenvolvimento Agrário, as seguintes informações:
01. Se_são verdadeiras as- informações que
foram veiculadas pelo Jornal do Brasil de
16-3-87, relativas a pretensão de ressarcimento
da Construtora Andrade Gutierrez e a posição do
INCRA;
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02. Uma cópia do contrato de compra e venda de terras celebrado entre a União e a Construtora Andrade Gutierrez em julho de 1980;
03. Uma cópia do contrato de consultoria assinado pelo INCRA com a empresa SONDOTÉC
NICA para levantar os gastos e as benfeitorias

realizados pela Andrade Gutierrez, na área do Projeto Tucumã;
04. A justificativa do INCRA para contratar a
consultoria da SONDOTÉCNICA;
05. A avaliação do INCRA da atual situação
do Projeto Tú.cumã.

JustiBcação
Prende-se tal requerimento a notícia publicada
pelo Jornal do 6ra~il sobre a pretensão da empreiteira Andrade Gutierrez que está requerendo do
Governo Federal uma indenização de 30 milhões

de dólares para efetivar o distrato de um contrato
de de compra e venda de uma área de 400 mil
hectares,_ no município de São Félix do Xingú,
ao sul do Pará, e da suposta posição do INCRA

na análise do pleito da e_mpresa.
Sala das Sessões. 18 de março de 1987. Rachld Saldanha DerzL
.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Este requerimento será publicado e incluído na
Ordem do Dia, de acordo com o art. 239, VI do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

A Presidência esclarece à Casa que, atendendo
à solicitação dos'Srs. Líderes Fernando Henrique
Cardoso e Carlos Chiarem, deixou de incluir na
Ordem do Dia de hoje a matéria referente ao
Projeto de Decreto Legislativo n9 16/84, que aprova o texto da Convenção n 9 87, relativo à liberdade
sindical e à proteção do Direito Sindical, adotado
em São Francisco, em 1948, por ocasião da 31•
Sessão da Conferência Intem_acional do Trabalho,
da Organização Internacional do Trabalho, a qual
se encontra distribuída ao Senador José Richa
para relatar.
- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento
n" 5, de 1987, de autoria do Senador Itamar
Franco, solicitando, nos termos do art. 239,
item L letra b, do Regimento Interno,- à Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC),
através do Gabinete Civll, informações relativas ao Projeto de Lei da Câmara n9 119/82,
que "estabelece a competência do Estado
para distribuição de le_ite às mães e criçmças
carentes".
Em-votação o requerimento~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem2:
Discussão, em turno único;-do Projeto de

Lei da Câmara n' 105, de 1986 (n'7 .679/86,
na: Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que atribui ao Tribunal de Contas a~canião, a partir do exercido
de 1986, a fiscalização da aplicação pelos
Estados. Distrito Federal, Territórios e Muni-

cípios, inclusive por suas entidades da admirustração indireta e fundações, das transferências de recursOS federais, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.024, de
__ ~;_1986, da Comissão -de Finanças..
Em discussão C? projeto. (Pausa)
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço

a palav~a para c!iscutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil}iaddad para discutir o projeto.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - R.J. Para
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores.-faço um apelo, às llderanças da ffialoria desta
Casa, _para que seja retirado da Ordem do Dia
esse projeto, caso contrário pedirei verificação de
votação neste momento.
Sr. Presidente, uma análise mais superficial, do
projeto, verifica-se que se aprovado esse PrOjeto
os Tribunais de Contas do Estado, do Distrito
Federal, dos Territórios e Municípios, eles não
térão. mais finaUdade; passa a ser uma ditadura,
do Tribunal de Contas da União. e inclusive me
parece inconstitucional porque passa por cima,
e -n6S estamos em um fegime fed.erativo. Então,
o Tnbunal de Constas da União é quem vai fiscalízar, na realidade, todo o processamento dos Estados, do Distrito Federal e Municípios e_ Territórios.
Assim, Sr. Presidente, faço um apelo às Lideranças.

O Sr. DlvaJdo Suruagy- V. Ex' me concede
um aparte?
OSR.JAMILHADDAD-CommUitoprazer.
O Sr. Dlvaldo Suruagy- Esse projeto, pelo
que estou interpretando, é a transferência dos recursos federais. Se for apenas a transferência dos
recursos fed~rais eu defendo esse ponto de vista,
pOrque é uma competência inerente ao Tribunal
de Contas rederal fiscalizar a aplicação dos reçursos que têm como origem o próprio Governo
Federal.

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Divaldo Suruagy, na realidade, quando recebi a
Ordem do Dia, ela não tinha os itens, razão pela
qual estava solicitando indusive às üderanças,
que a retirassem para que pudéssemos aprofun·
dar-nos no estudo dessa matéria ..
_O Sr. Diva!d~_ Suruagy -Pois não. Eritendi
o ponto de vista de V. Ex'
-O SR. JAMD.. HADDAD- Agora, recebi das

mãos do nobre Senador Itamar Franco Uma Ordem do_ Dia em que constam os projetas e ós
itens.· O que se verific::a no seu Art. 19 _é que "a
fiscalização da aplicação dos recursos tnbutários
arrecadados pela União e transferidos aos Estados, Distrito Federa], T errit6rios e Municípios, cor-respondentes aos fundos e aos tributos, será efetivado a pãrlkdo exercído-de 1986 pelo Tnbunal
de Contas da União".
Aí, na realidade, há uma mudança. Mâs, de
-qualquer maneira, acho que se poderia retirar por
algumas sessões esse projeto da Ordem do Dia
para gue P~idéssemos nos aprofundar um pouco
mais -no estuao dessa matéria, para que pudêsSemos, então, nos aprofundar nos debates.

9 Sr. Dlvaldo Suruagy- Se V. Ex' me permite, gostada ctté de acr~centar alguns outros
argumentos em favor desse_ ponto de vista em
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que estou ousando ·contrariar V. Ex' Chego a ter
a conclusão-:::--- e s~.não m_e_engano há um projeto,
ou uma iniciativa,_ do Senador Edison LobãQ, e
lamentavelmente ele aqui l)ão se encontra. Onde
ele defenderia com muito maior tét!ento o seu
pOntO de vista - de que até em alguns casos,
mesmo com recursos oriundos d~ outro~ Estado?
e municípios, poderia caber à Câmara Municipal,
ou à Assembléia Legislativa, a faculdde de por
1/3 dos seus membros, ou por um número espe~
cffico que foss~ d~fmido pelo Senado, recursar
p-ara q'ue a oorte·de Contas federal julgasse alguns
casos de prestação de contas pendentes que possam ficar expostos às paixõés políticas locais, porque a experiência diz - V. EX'i' que foi Prefeito
de uma das maiores capitais deste País e tem
wna larga experiência de homem público, o que
é um orgulho para esta Casa, sabe disso·- que
o Brasil é composto por quatro países distiritos
dentro de um só: a Amazônia, o Norde_ste_, o Centró-8ul e o_ Extremo sUl E muitas vezes julgamentos são ditad.os por interesses ou por orienta-ções políticas. Eu até estenderia uma faculd~9~
a6 POder Legislativo municipal; ou ao estadual,
de por 1/3 ou "2!3- isSO seria -discutido- poder
recorrer ao julgamento do Tribunal de Contas
da União para poder evitar as influências, algumas
vez.es, danosas_ que se fazem sentir em julgamentos de cortes municipais ou estaduais.

O SR. JAMlL HADDAD - Na realidade eu
entendo o posicionamento de V. EX' e com ele
concordo, mas, sou Jranco, s6 há pouco estou
tomando conhecimento do projeto: inclusive pa·
rece-me que se o Tribunal de Contas da União
passar, na realidad~ a t_'?"r _e_sta atribuição, terá
que ter_ um aumento do seu quadro de funcionários, pois como que seu quadro poderá arcar
com esse aUmento de responsabilidade? E parece-me que isso não está incluído no_J?rojeto. Na
realidade não consegui aprofundar-me e como
trata-se de um projeto sério...

O Sr. Divaldo Suruagy- Da maior importância!

-

OSR. JAMILHADDAD- ... da maior importância, deve ser estudado mais profundamente
e quem sabe receber. emendas, substitutivo, alguma c.oisa que possa melhorar-lo, pois a grosso
modo, numa vista de olhos. me parece que ele
não está çompleto para cumprir as finalidades
que lhe são conferid~s.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex'
Um áfjarte?

OSR. JAMIL HADDAD- Ou_ço, com muita
satisfação, o nobre Senador N~son Carneiro.

O Sr._Nelson carneiro- Se V. Ext me per~
rrilte,-iil.clushte ele_ teve apenas, pelo que vejo, o
parecer da Comiss_ão de fi_n.apças, no ano de
1986. Até esSes aspectos agora levantadÕs pelo
Senador DivaldCiSuruagy, QUf?_pOdf?iiam ser obje~
to deste projetO, -resultariam de Uma emenda, de
alguma sugestão de um órgão que reexaminasse
a hipóteSe. Porque apenas a Comissão de Finan~
ças opinou,. s_em ouvir a Comissão de Constituição
e Justiça que àquele tempo existia e hoje já nã'o
existe mais. Mas vamos votar um projeto apenas
baseado na opinião da C:orrüssão de Finanças,
que é da maior relevância como está sendo acen~
tuado por V. EX" e pela inteNenção" op-Orttina do
SenadOr Divaldo Suruagy. Acho que o pedido de
V. Ex!' é procedente, porque dará inclusive a possibilidade de ser nomeado um relator, -já que
agora a moda é relator, em vez: de comi&são,
- nome<U' um relator para opinar sobre isso, por-
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que aquele parecer antigo da Comissão de Ffna·

naças não deve prevalecer diante do novo Regi~
mento Interno da Casa. Creio qUe para' todas as

matérias a meu ver seria bom nomear sempre
um novo relator, já que as Comtssões decaíram
da sua finalidade, até que se vote a Co.Qstituição.
Já que nós. Slne/dle, como diz V. Ex, uma vez
que nós éramos antigamente o Poder legiferente

por natureza, passamos a ser agora o único Poder
que não legisla, passamos apenas a aprovar os
projetes que o leglslador único, que é_ o Poder

O SR. JAMJL HADDAD- Eu havia •. na realidade, agradecido a Y. Ex' ...

O Sr. Nelson Carneiro- Apenas há wn equivoco, se V. Ex~' me permite: é_ que, salvo engano,
o dia _13 de abril é o primeiro dia da Semana
Santa. Tem traba~p? .

0- Sr. Carlos Chlarelli -

Sexta-feira Santa

não é dia 17?

Executivo, envia ao Congresso Nacional. Seria
oportuno que o requerimento de V. Ext fosse apro-

O SR- JAl'IIL HADDAD- Ê-dia 17, Dia
13 é o infdo da Semána Santa.

vado inclusive para que a Mesa pudesse nomear

O Sr. Carlos Chlarelll- É dia santificado,
mas não é feriado.

um relator para opinar sobre os projetas na forma
da resolução aprovada contra o meu voto e de
alguns colegas desta Casa.
O SR. JAMIL HADDAD - Concordo com
o ponto de vista de V. EX', nobre Sen~dor Nelson
Carneiro; e aproveito o momento para ouvir a
opinião do nobre Líder Carlos Chiarelli.

O Sr. Carlos Clüarelli- Senador Jamil Haddad. entendemos pertinentes as ponderações que
V. Ex' está arguindo o independentemente do mérito do projeto me parece que na sua fonna substantiva é valioso e que por isso, com as c6rreções,
emendas e ajustes que a Casa certamente oferecerá. haverá de ser aprovada. Lembro a V. Ex'
que há um projeto paralelo que corre por iniciativa
do Tribunal de Contas. encamiOhamento do Executivo, referente a complementação do quadro
de pessoal do próprio Tribunal de Contas a que
V. Ex" se referia; maS é um projeto complementar,
é um outro projeto que dessa maneira integra
esse esforço de melhoria na qualificação e amp6ação dos serviços humanos do Tribunal. Lembrando também a V. & outro detalhe, de que a fase
em que nos encontramos não seria a fase de
deliberação, mas a fase de discussão; portanto,
não seria o momento de uJtimar a decisão. Seria
muito bom, realmente, como diZ o Senador Nelson Carneiro, _que a matélia passaSse Por COmissões._ Seguramente não era a vontade prevalente
no meu Partido que as Comissões não funcionassem. Por isso acho que o Senadcir Nelson
Carneiro talvez pudesse endereçar a sua critica
a uma outra área partidária.
O Sr. Nelson Carneiro- Não enderecei...
O Sr. Carlos ChlareiU --Apenas uma referência para fazer a história dos fatos. Fora esse
aspecto, gostaria de dizer a V. Ex!' que encaminhei
o pedido para que_ se dê o prazo necessário para
esse exame que V. ~acha de bom alvitre, sugerindo a data de I 3 de abril, com o que teremos
um mês para esse estudo complementar, que
me parece suficiente para que se façam os ajustes,
apresentem-se as emendas e encaminhe-se o debate, e que espero seja suficiente, também, para
que possamos ter progressivamente ill$lladas as
Comissões técnicas permanentes da Casa, para
que possam dar os pareceres da maneira. mais
adequada e como entendemos que se faria mais
pertinente - ainda que não instaladas materialmente, instaladas operacionalmente para que não
haja aquele problema de acúmulo de ocupação
do espaço físico, que era o problema da Constituinte; elas funcionarem, ainda que não predsem
ficar com posSe dos territórios da área que lhes
corresponde, porque acho que não é esse .o fato
mais importante. Mas está apresentado o requerimento; acolhendo a sua sugestão, que eSpero
que V. & apóie, para que possa realmente ser
adiada a discussão.

o Sr. N:eiBOn Camelro - Mas é costume,
nesta Casa, não haver sessões na Semana Santa.
O SR. JAJlUL HADDAD -Agradeço o posiciõi1amento do nobre Senador Carlos ChiareJJi,
porque fui informado, ontem, inclusive, de que
existia também esse outro projeto de suplementação ou de acréscimo no quadro do Tribunal
de Contas da União, e fiquei um pouco preocupado porque eu- ouvi falar em 700 contratações
ou nomeações para esse Tribunal para que se
fizesse cumprir, na realidade, os dispositivos da
ph!sente-lerPõf iSfo-eu não trouxe à baila este
assunto para que fosse discutido, esperando o
momento oportuno. Mas_como o nobre Senador
Carlos Chlarelli tocou nesse projeto do quadro
de pessoal do Tribunal de Contas da União, eu
faço esse relato. Eu o apoio, com muita satisfação.
-Já hãvia feitO apelo à Liderança da Maioria nesta
Casa para que retirasse, neste momento, o projeto
da pauta da Ordem do Dia, a fim de que viéssemos nos aprofundar no seu estudo. Dada a explica_Ç-ª--.o pelo nobre IJder carlos Chiarelli - e sou
testemunha, também, de que S.-~ desejava a
constitliição das Comissões, como eu também
desejava, mas, infelizmente, assim não foi decidido- eu espero que, com a prática diária, esteja
mais do que provada a _necessidade do pleno
funcionamento de todas as Comissões TécrUcas
da Casa, para o bom andamento legislativo das
proposições aqui apresentadas. De modo que farei um apelo, já que não se encontra presente,
ao nobre Uder Fernando Henrique Cardoso, para
que possamos, então, mais prontamente possível,
organ[zar as demais c;omissões da Casa.

O Sr. Mauro Benevides -

Permite V.

Ex_1'

um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior satlsfação, ouço o aparte do nobre Senador Mauro
Benevfdes.
O SR-I"AURO BENEVIDES -Nobre Líder
Jamil Haddad, exatamente para, neste aparte a
V. Ex', entender que a dúvida suscitada no seu
pronunda!flento somente será dissipada se houver um aprofundamento por parte da Casa no
exame, na apreciação desse importante tema. Diria a V. EX' que essa fiscalização de recursos federais pelo lribunal de Contas da União já existia
anteriormente. Depois é que se a transferiu para
os Estados. Eril algumas unidades da Federação
essa competência também fica a cargo dos Conselhos de Contas dos municípios. Essa atribuição,
portanto, mais recuadamente se constituía a competência do Tribunal de Coittas da_ União. Diria
mais a V. Ex•.: o Tnbunaf em função dessa iniciativa do Senhor Presidente da República, deve terse ajustado para a ampliação dessa tarefa que
lhe seria ou lhe será cometida, se áprovada essa
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proposição ora submetida ao SenadO Federal. Ve~
ja V. f'xl' que, ern-c:tols ou três concursos para
a admissão de Técnkõs de Controle Externo, o
Tribunal de Contas se preparou para essa incum~
bênda que certamente lhe chegaria ou lhe che-gará através da aprovação desse projeto ora dis~
cutido no âmbito do Senado Federal. Acredito,
nobre Senador Jamil Haddad, que o adiamento,
com o qual estamos solidários, adiamento pro-posto pelo Lider Carlos Chiarelli, vai ensejar a
V, Ex' e aos nobres Srs. Senadores uma apreciaente em tomo desta matéria, e, sobretudo, ela
possa ensejar aquilo que todos nós desejamos,
o resguãrdo do interesse póblico, com aplicação
criteriosa de todos esses·reCW'Sos.

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Mauro Benevides, concordo com as observações
de V. Sr e agradeço ao Uder do PFL nesta Casa
a posição assumida de solicitar o adiamento da
discussão e votação desta matéria. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENlE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19-8ecretário.
É lido _o seguinte

REQUERIMENTO
N• 14, de 1987
Nos termos do arl31 O, alínea c, -do -Regúnento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n? 105, de 1986 a fim
de ser feita na sessão de 13 de abril de 1987.
.Safa das Sessões, 18 de março de 1987. Mauro Benevides -Carlos CbfareW.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Em votação _o requerimento.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. _(Pausa.)
Aprovado.
A matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela
retornar na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item3:
Mensagem no 551, de 1986 (n 9 770, de
1986, na origem) relativa à proposta para
que sejã autorizadO o Governo" do Distrito
Eederal a contratar operação de crédito junto
aó FINAMEIBNDES, dependendo de parecer.
Nos termos do art. 6° da Resolução n 9 1/87,
designo o nobre Senador Meka Filhó para proferir
parecer s_obre a mensagem, oferecendo o respectivo projetp de resolução.
Com a· palavra o nobre Senador Mefra Filho.
O SR. MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para
proferir parecer.) _.:_Sr. Presidente, Srs. Senado-

res;_
Com a Mensagem no 551, de 1986, Q_S-erihor_
Presidente da RepúbUca submete à deliberação
do Senado Federal pleito do Governo-do Distrito
Fed~ral ql[e objetiva. contratar junto ao FINAMEI
BNDES para implantação do- programa de informatização do sistema penitenciário -JNFOPEN.

Considerando oS aspectos social, eçpnômicofinanceiro e legal, a operação foi reconhecida corria prioritária pelo Ministro-Chefe da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República.
Sr. Presidente: Nosso Pare.cer é favorável nos
termos do seguinte
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•4, DE 1987

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem4:

valor correspondente, em cruzados, a
25.249,07 011'1.
Art. 1~ É o Governo do Distrito Federal, nos
termos do art. 51, comPin~a<;io corp o art ~2, item
V, da Constituição Fed.eraJ, autorizado a contrataroperação de crédito no valor c:orrespondente, em
cruzados, a 25.249,07 OTN, junto ao FINAMEI
BNDES, destinada_ à implantação do programa
de informatização dq_l;)istema penften~íário- JNFOPEN.
Art. 2? Esta resolução entra em Vigor na data
de sua pubficaç:ão.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~
Completada a instrução çla_ matéria, passa-se
discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)_
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

PARECER
Redação final do Projeto de Resolução n»
4,de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n" 4, de 1987, que autoriza o Governo do Distrito Federal _a_ contratar operação de
crédito junto ao FINAMEIBNDES.
Sa1a das Sessões. 18 demar~o de 1.987. Melra
Filho, Relator.

ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n' 4, de 1987.
Faço saber que o_ Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso V, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•
, DE 1987
Autoriza o Governo do Distrito Fede-

ral a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
25.249, 07 Obrigações do Tesouro Nadornd-011'1.
O Senado Federal resolve:.
Art. 1P É o Governo ao Oistrito-.Fe_d_eral~ n®
termos do art 51, combinado com o artigo 42,
inciso V, da Constituição FederaL auto_rizado a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.249,07 Obrigações do
T escuro Nacional- OTN, junto ao FINM\E/BNDES, destinada à implantaçáo do programa de
informatizaçáo do sistema penitenciário -INFO-

PEN.
Art 2 9 Esta ResoluÇão entra em vigor na data
de sua publicação.
O

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~Ja, declaro-a
encerrada
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
defmltivamente aprovada.
O projeto vai à promuJgação.

Jamll Haddad- Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil H?ld·
dad, para discutir.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB ~ RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sr~. Senadores:
.
·
Tenho mantido, desde o ano passado, um posicionamento dentro do Senado da República. Tenho vOtado sempre contra qualquer empréstimo
externo ou rolagem da dívida externa. Não tenho
pedido verificação de votação, é wna norma que
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
venho observando desde o ano passado.
Para proferir parecer. Sem revisão do or~dor.)Neste ri'lóni:eilto, quando se fala em moratórja,
Sr, Ptesíden.te, Srs. Senadores:
··- _ . .. -·.
quando estamos discutindo, inçlusive aprofunda-Governo do Estado do Ceará, utilizando-se
damente a questãb da dívida externa, quando a
de prerrogativa deferida- pelo item IV do art. 42
situação financeira, dos Estados é extr_emamente
_d_a Constituição Federal, e com arrimo na Lei Esdifícil, entendo que tais empréstimos contribuem
tadual n9 11.040, de 28 de junho de 1985, postula
para aumentar o endividamento externo e criar
a autorização do S.enado. Federal para a obtenção
problemas para a nossa economi?J.
de_ um empréstimo em dólares, no valor de US$ _
Quero deixar bem claro que não solicitarei veri47,400,000.00 (quarenta e sete mífhõ_es e quatrO-ficação de votação para nenhwn projeto deste
centos mil dólares norte~amerlcanos}, a fun de
tipo nesta Casa . .Mas quero que conste sempre
cumprir uma programação relacionada com o
da Ata o meu voto-contrário quando estas matérefinanciamento de sua dívida externa.
rias estiverem em votação.
- O nosso· parecer, Sr. Presidente, c-omo representante daquele Estado_ nesta Casa, e acredito
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) que com o apoio dos demais representantes ceaCÕ"ntim.ia em discus~o 9- r:natéria.
renses, os 5rs. Senadores Vir_gílio Távora e Cid
Sabóia de Carvalho, é no sentido de que se acolha
O Sr. Diva1do Suruagy- Sr. Presidente, pea proposição, nos termos do seguinte projeto de
~a pala';a para discutir.
resolução: -

-ª _

Em votação.
Os Scnad_ores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
Sobre a mesa, a reda_ção final da matéria, elaborada pelo Relator Se:nad.9r M~ira Filho, que será
~da pelo Sr. J 9-Secretáilo. - É Uda a seguinte _
_

Sr~

a palavra.

Oficio "S" n» 24, de 198_6 (n9 582/86, na
origem), relativo à proposta para que seja
autorizado o Goverrio -_do Estado do Ceará
a real[zar operação de enlpréstimo externo
no valor de US$ 47,400,000.00 (quarenta e
sete milhões e quatrocentos mll dólares norte-americanos). (Depeildendo de pare-cer.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce~na) Nos termos do art. 6' da Resolução n" 1/87, designO o nobre Sena.dor Mauro Benevides para proferir o parecer, oferecendo o respectivo projeta de
resolução.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 5, DE 1987

Autoriza o Governo do Estado do Cea- fá ã reãu_zar operaÇãO de empr4Sstiino externo, no valor de OS$ 47,400,000.00
:~- ( qUafeitta e sete milhões e quatrocentos
mll dólares norte-americanos).
- O Senado Pede_ral resolve:

Art. 1~ t: o governo do Estado do Ceará
autorizado a realizar, com a garantia da
{lnião, operação de empréstimo externo, no
valor deUS$ 47,400.000.00 {quarenta e sete
milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador
a ser indicado, destinada à aplk:ação em seu
Programa de Refinan_ciamento_da_Dívida_l;xtema.
Art 2o A operação realizar-se-_á DOS. ter.:
mos aprovados pelo Poder Executivo Fede- ral, inclusive o exame das suas condições
creditícias, a s_er e(etu_ado pelo Ministro da
Fazenda em articulação com o Banco Cf!ntral do Brasil, nos termos do artigo 1~. item
n, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de
1974, obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução da política
económico-financeira do Governo Federal,
e, ainda, o disposto na Lei Estadual n 9 11_.040
- de 28 de junho de 1985, autorizativa da operaçáo.
Art. 39 Esta reSolUçãO entra em Vigor na
data de sua publicação.
Era o que tinha a dlzer, Sr. Presidente: __(.M.uito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Completada a instrução da matéria, passa-se agora à discussáo do projeto, em tu mo único.

- O SR. PF<ESIDENTE (Humberto Lucena) COnce'ão_a palavra ao nobre Senaciq_r Divaldo Su:ruagy pata discutir a matéria.

O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL
Para discutir. Sem revisão do orador.) -:-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Votarei f.;~.vorável à aprovação do _empréstimo.
Antes, porém, eu gostaria de exaltar a inteli_gência
dos economistas do Ceará e, por extensão, os
de Santa Catariha, Que é o próximO projeto. Numa
fase em que se Conseguem 90 mílhões de dólares
de emprêstimos externos, .;~.c:;ho que_ é o melhor
credenciamento para ser um deles a futuro Ministro do Planejamenta do País, porque está a maior
díficuldade a obtenção de recursos externos. Agora, quero saber se há realmente condições de
serem conseguidos esses empréstimos, porque
foi ãriUilCiado em tons bomb~ticos, d~pois de
uma viagem do nosso Ministro da Fazehda ao
exterior, como uma grande vitória, termos-obtido
40 milhões de dólares da Itália. Imagine agora,
peJo qúe estou lendo nos c:{_ois projetes. Santa
Catarina e Ceará, que os empréstimos se aproximam da casa dos 90 milhões de dólares!
Tirante esse aspecto, voto favorável, parque
bem conheço os dramas, as angústias e os problemas dos Estados, principalmente os dos Esta~
dos nordestinos para administrarem a coisa pública.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussão a matéria. _

O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra aO nobre Senador Y~rgilio Távora, para discutir,
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O Sr. Virgíh'o- Tátlora pronuncia discUrso

que, entregue à reviMo do orador, será publicado posten"ormente.

O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

_

O SR. PRESIDEI'fi'E (Humberto Lucena) -

concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para discutir.
O SR. ITAMAR FRANCO (PL -MG. Para

discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A mim me parece, já que_ estamos sobi:estados,
todos n6s, e o Senador Nelson Carneiro lembfou
bem, ao re_tordar resolução que o Senado federal
aprovou contra o nosso voto,: não permitindo sequer que as comissões pe!1Tlatlentes funcionassem nesta Casa.
E veja, Sr. Presidel1,1:e, que, apesar do brilhante
parecer do Senador Mauro Senevides, a quem
cumprimentamos nesta oportunidade pela seu

milhõ.e~ e -o Governo s6 -d~t,i
mil de dólares.

47 milhÕes e 700

O SR. ITAMAR FRANCO escrito na mensagem ...

Aliás, isso está

O Sr. Virgílio Távora- Para refinanciamen·
to.

O SR. ITAMAR FRANCO - ... enviada ao
presidente ..rosê Fragelli. E esses 47 milhões de
dólares, salvo melhor interpretação,· se destina.
riam a que iefinanciamento?

-9 Sr. Virgílio Tci.vora- Ao refinanciamento
da dívida externa.
O SR. ITAMAR FRANCO- E ai, Sr. Presidente, é_que faz falta exatamente, nesse momento
.~~pesar, repito, da defesa sempre intransigente
do seu Estado, da sua compostura de homem
público, da sua Inteligência e do seu parecer um detalhamento melhor da$ c<;>mis{>ões perma·
nentes do Senado Federal, no caso, da Comissão
de F'lnanças e da Comissão de Economia. Portan~
to, Sr. Presidente, é uma hora de profunda medita- ç:ão que o Senado vai ter, nesta manhã tarde já tarde, pois já são 12 horas e 15 minutosse nôs permitlfmos- o emPréstimo ao Estadó do
Ceará, nós, ·amanhã, Sr. Presidente e nobre Senador NelspnCameiro, não _poderemos impedir empréstimoS a-qualquer Estado da Federação.

parecer, algumas dúvidas poderiam ser levantadas em relação à dívida do Estado do Ceará, s_o·
bretudo pela sua Dívida Consolidada Interna intralimite. E nesta dúvida, da Dívida Consolidada in·
tralímite, do Estado do Ceará, e é claro qu~ aí.
sim, nós deveríamos ter a Comissão Técnica
atuando, a Comissão de Finanças. a Comíssão
de Economia, para que ela pudesse _adentrar mais
O Sr. Vlrgllio Távora - V. Ex~ .m~ permite
profundamente naquilo que pede o Estado do
um aparte? -Ceará.
_
Mas o que eu chamo a atenção, neste momento
0 SR. ITAMAR fRANCO- Com multO Pra- neste momento de uma moratória que ainda
zer.
não sabemos se é urna morat6ria téCnica, ou uma
morat6ria pela soberania do País, o Governo ainda
O Sr. VIrgílio Távora - Veja bem. Somos
não esclareceu se foi em função da falta de reserinsuspeitos, somos oposição ao atual Governo,
vas cambiais que o Brasil está deixando de pagar
que lá está c.omo o an1er1or. Mas, este empréstimo
os seus compromissos, e esperamos que aqui
é de refinanciamento, é de rolagem de divida.
não se repita o que se passou conosco em relação
O Estado não pode pagar essa dívida, bem como
à Polónia, quando recebemos as polonetas a União diz que também não pode saldar a dela.
é que o Estado do Ceará vai contrat!lr. Sr. PresiQuem vai, atrás desses recursos - é veja V. EX"
dente e Srs. Seriàdores, e aí n1eu caro Senador
o que dissemos no nosso pronunciamento, Mauro Benevides, é que vai a nossa indasação
é' o Estado. Ao Estado, aqui, lhe ê dada uma
primeira a V. ~. vai contratar, com garantia da
autorização para rolar essa dívida que ele não
União, esta União que, hoje, reconhece que não
pode pagar. Atente bem; a União da.rá um aval
pode honrar os seus compromissos. porque se o Estado consegufr, justamente, esse emprésrepito- ou há uma moratória técnica ou há falta
timo, qUê acres_çerá à. dívida _existente apenas os
de recursos para pagar os compromissOS asSujuros, porque esse empréstimo é para pagar dívida
midos numa dívida, aqui já abordada pelo Senaexterna do Estado, hão é para obras, não é para
dor Jamil Haddad e por todos os OutrOs Senadoinve"stimentos_ de natureza nenhuma
res, há muitos anos, n6s que entendemos- qOe - Era esse o esclarecimento que queríamos dar,
essa dívida é impagável como efa está. V. &,
e faríamos um apelo a V. Ex•, numa hora em
Sr. Presidente Humberto Lucena, da Tribuna do
que nosso Estado - dizem os vencedores do
Senado, já mostrava a improcedência de acordos
pleito de 86 - marcha para uma nova época.
internacionais que o Brasil firmava no mercado
Nós, "de uma outra época,' somos os primeiros
financeiro internacional. E aqui nôs, também, re.. - a achar que devem ser dadas as condições aos
atuais detentores do poder para que eles possam,
cardávamos, em determinada época, o acordo
que o Brasil assinou com o Banco Morgan e mais
realmente, resgatar, livres de maiores impedlhos,
243 bancos estrangeiros que feria e fere, ainda
as promessas que, dos palanques, acenaram ao
hoje, a soberania nacional, em que, a lei aplicada
povo cearense. É o apelo que fazemos a V. Ex•,
é a lei de Nova forque.
companheiro de tantas lutas aqui - cuja veraciTudo isso, portanto, nos leva a uma meditação
dade das teses estão se comprovando ex~abun
profunda, que se nesse momento de crise, interna
dantia - que justamente não volte todo o seu
e externa, na ordem ec_onômica e amanhã na
valor, a sua capacidade combativa _c:pntra o pleito
ordem política desse Pais, o que nós não desejade um Estado que tanto- necessita desses recurmos, se o Senado da República começ~ a abrir,
sos.
de repente, a aprovação de empréstimos a um
O Sr. Mauro Benevldes- V. Ex- me permite
Estado, no caso do Estado do Ceará-- e se
úrit apãrte, nobre Senador Itamar Fr~nco? (Assen~
não me engano o Senador Virgílio Távora falou
timento do orador.) Veja V. Ex.~ que, em torno
que a Assembléia chegou a autorizar esse em·
desta proposição, conjugam esforços_aqueles
préstimo em 200 milhões de dólares norte-ameque, neSta Casa, têm a responsabllldade de reprericanos...
sentar o Estado do Ceará. O nobre Líder Vírgílio
TáVora, que comanda, serri dúvida, pela sua exO Sr. Virgílio Távora- Não falei mas é verdapressão eleitoral, p~lo seu valor pessoal, uma cor·
de. Ela autorizou em 200 milhões . .Ele pediu 84
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- rente política, o Partido Democrático Social, no
nosso EstaQo, S. Ex• mesmo vem em socorro
daqueles argumentos que, sucintamente, _expendemos naquele nosso parecer para setisibillzar
V. EX díante da dificuldade com que se defronta
nosso Estado; ele postula refinanciar a sua dívida
externa. O Governador eleito realizou gestões, e1e
próprio, no exterior para que aqueles bancos,
diante dos quais o Estado se ac:ha inadimplente,
possibilitariam ~por gestões processadas a nível
de Brasília e que se iniciaram nos__ seus cantatas
- o refinanciamento da dívida externa do Estado
do Ceará. Tenho a'bsoluta- certeza de que V. Ex.o,
com sua sensibilidade, jamais obstaçulizaria a
aprovação de uma proposição que vai exigir, depois da resolução promulgada pelo Presidente
Humberto Lucena, esforços inauditos para que
se tome viável essa operaçáo de refinanciamento,
diante da delicadíssima situação financeira do
País no campo fnternadonal. Portanto. apelo a
V. EX", neste instante, no sentido de que- conheço a sua obstinação, o arraigamento dos seus
pontos de vista - V. Ex~ contemporizasse, com
relação a essa matéria, levando em conta a delicadeza da situação vivíd_a_no Estado do Ceai'á, com
seu funcionalismo há três meses em atraso, com
-manifestações ostensivas, hospitais fechéidOs: servidores de estabelecimentos de ensino também
fora das salas de aulas dos estabelecimentos res~
pectivos, enfim, um quadro extremamente dram~tico que estamos buscando atenuar com o
esforço que pretendemos levar a efeito, no sentido
de que essa inadimplência que já atinge o Estado,
possa ser gradualmente diminuída, atenuada com
a nossa atuação e o nosso trabalho, sobretudo
a representação federal que, unissonam-ente, vai
oferecer sustentação a providências dessa natu-

reza.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador f.'\auro
Benevides _e S~ador Virgílio Tâvora, longe de
mim tentar prejudicar a pretensão -do Estado do
Ceará V. Ex", Senador Mauro Benevides, mostra
af a dramaticidade da administração pública do
seu Estado lembrando o atraso do funcionalismo,
lembrando o problema de verbas a hospitais, então, tudo isso realmente vem sensibilizar o representante de Minas Gerais. E aqui nesta Casa, Senador Mauro Benevides e Senador Virgílio Távora,
nõs outros que estamos há muitos anos convi~
vendo com V. Ex"', e ·cenha a certeza de que quan~
do se alerta neste momento o Senado para esta
aprovação; para o aval da União, quando ouvimos
o Senador Virgílio Távora dizer que o Estado do
Ceará está inadimplente, como inadimplente está
a União, porque assumiu um coinpromísso que
não poderia pagar, numa dívida, repito, impagável, uma dívida que fere a soberania do nosso
País, acostumei-me, aqui no Senado, a Ouvir, a
atentar para as ponderações_ dos representantes
dos Estados. Esta é uma Casa que representa
os Estados, e não sou eu, que nãO sou represen~
tante do Estado do ceará, qUem vai tentar obsta~
culizar esta p[etensão do Governo do Ceará, ainda
mais agora que a nova adminiSfrãÇãOSe -1i'lida.
Mas, de qualquer forma-, Sr. Presidente, fica aqui
a minha ob~~rvação. O meu alerta é para que
o Senado da República, neste momento, ntio poderá, a p.;1rtir desse empréstimo, refinanciamento
ou ntío, obstaculizar ou impedir qualquer empréstimo de qualquer Estado da Federação que venha
a fazer em dólares.
Era a observação que gostaria de fazer. No entanto, ouvindo V. Ex~·, Senador Mauro Benevides
e Senador Virgflio Távora, deixo de levantar as
dúvidas que teria no campo técnico. no camPo
da economia e no de finanças, em relação a esse
empréstimo. (Palmas.) _ -- -
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

(Pausa.) Continua em discussão a matéria.
Não havendo mais quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

'Encerrada a discussão, passa-se à votação do
projeto.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com voto contrário do Senador Jamü Haddad.

Sobre a mesa, redas:ão fmaJ da matéria elaborada pelo Senador Mauro Benevides, que será
Hda pelo Sr. 19-Secretário.

É lida a seguinte
PARECER

Redação flnal do Projeto de Resolução
.,. 5, de 1987.
O relator apresenta a redação final c;lo Projeto
de Resolução n'l 5, de 1987, que autoriza o Gover-

no -do Estado do Ceará a realizar operaçãq de
empréstimo externo, no valor de US$
47,400,000.00 (quarenta e sete milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos).
Sala das Sessões, 18 de março de 1987. Mauro Benevldes Relator.

ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 5, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso IV, da Constituição
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
'

RESOLUÇÃO N•, DE 1987
Autoriza o Qovemo do Estado do Cea·

rá a realizar operação de empréstimo extemo no valor de OS$ 47,400,000.00
(quarenta e sete milhões e quatrocentos
mil dólares americanos) destinada ao
Programa de Refinanciamento do Divida
Externa daquele Estado.
O-Senado Federal resolve~
Art. 19 ÉoGovemodoEstado-doCearáaUtorizado a realizar, com a garantia da União, ~a
operação de empréstimo externo no valor deUS$
47,400,000.00_(quarehta e sete milhões e quatfo..
centos míf dólares americanq.s):, ou o equívaJente
em outras moedas, de principal, junto a grupo
financiador a ser indicado, destinada a refinanciar
o Programa da Dívida Externa daquele Estado.
Art. 2~' A operação reaJizar-se-á noS moldes
aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive
o exame das condições creditkias da operação,
a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em
articulação com o Banco _Central do àrasü, nos
termos do artigo 19, item ndo Decreto n'? 74.157,
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução
da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual
nQ 11.040 de 28 de junho de 1985, autorizadora

da operação.

Art. 3 9

Esta_~solu_ção

de sua públicação.
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_
entra erp vigor na data
_
__

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em discussão a redação final (Pausa.)

Não havendo quem peç:a a palavra, encerro

a discussão.
A matéria é dada como definitiv.ãmente aprovada nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem5:

Oficio "S" n'? 27, de 1986 (ó.o 13~/86, na
origem), relativo â -proposta para -que seja
autorizado o Governo do Estado de Santa
Catarina a realizar operação de empréstimo
externo no valor deUS$ 42.500,000.00 (qua~
renta e dois milhões e quinhentos mü dólares
norte-americanos). (Dependendo de Parecer.)
-.
.
Nos tennos do ait. 69_- da Resolução n" 1, de
1987, designo o nobre Senador Dirceu Caméiro
para proferir parecer sobre o Ofido.S. ~ 27, de
1986, oferecendo o respectivo projeto de reso-lução.

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB - SC.
Para proferir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
O Senhor Governador do Estado de Santa Catarina solicita, nos termos do _art~ 42, IV, da Constituição Federal, a competente autorizaç&o-do Se~
nado Federal para que aquele Esta9o possa contratar empréstimo externo no valor de US$
42,500,0_QO.OO (quarenta e- dois milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), destinado
ao seu Programa de Refinanciamento da Dívida
Extemã, vencíVel em 1986, com amparo na Lei
Estadual n~ 6.696, de 6 de dezembro de 1985.
Constam do Processado o Avis~ -n~ 292/86, dO
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da
Presidêndà.da República, no qual é reconhecida
a prioridade do Programa. referido acima, além
dos documentos indispensáveis ao conhecimento da operação, de sua finalidade dos recursos
necessários à ~tisfaçâo dos compromissos_com
a mesma.
As condições financeiras da çontratação, que
c_ontará com a garahtia do Tesouro Nacional, sujeitar~se-á à aprovaçâo do Banco Central do Brasil
Nestas condições, somos pelo acolhimento dO
pedido, nos termos do seguinte:

Art. 3o Esta resolução entra em vigor na data
de .sua publicação.
E o parecer, Sr~ Presidente.
. O SR. PRESIDENTE fJ.utahy Magalhães) -

Completada a instrução da matéria, passa-s.e à
sua discussão. (Pausa.) _
_
Não havendo quem peça a palavra, erlcerro
a díscuSsão.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per·
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com voto contrário do nobre Senãdor Jamil Haddad.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhàes)·-

Sobre a mesa, redação final da matéria elaborada
pelo Relator:, nobr!? Senador Dirceu CatTleiro, que_
será lida pelo Sr. 1"·Secretario.
I:: lida a seguinte
-

.

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realiur operação de em~
préstimo externo no valor de OS$
42,500,000.00 (quarenta e dois milhões
e quinhentos núl dólares norte-amerlca~Qs).

O Senado Fede-ral resolve:
_~ 1~ É o Governo do Estado de Santa Cata-

rina autoriZado a realizar, com a garantia_ da União
operação de_empréstimo externo no valor deus$
42,500~000.00 (quarenta e dois milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal destinada
à aplicação no Programa de Refinam:i~mento da
Divida Externa daquele Estado.
Art. 2<> A operação realizar-se-á nos termos
aprovados pelo Poder_Exec:utiyo Federal, indusive
o exame das suas condições creditícias, a ser
efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos
do artigo lo, item TI, do Decreto no 74.157, de
~ 6. de junho_de _197 4, obedecidas as demais exigênCI~~ . dos org?os encarregados da execução da
poht1ca e<:onomico~financeira do Governo Fede-rale, ainda, o disposto na Lei Estadual n~ 6.696,
de de dezembro .de 1985, autorizativa da operaçao.
-

?

PARECER

firiai dÓ P~ojeto de Resolução
.,

- -

O Relator apres(:nta a redaÇ'ão fio~ do Projeto
de Resolução n°6, de 1987, que autoriza o Gover-

no do Estado de Santa Catariflã a:· realizar Operação de empréstimo externo no valo_r de Us$
42,500,000.00 (quarenta e dois milhões e qui·
nhentos mil dólares norte-americanos).
- Sala das Sessões, 18 de março de 1987. Dirceu Carneiro, Relator.

dANEXO AO PARECER

.Redaçã.o flnal do_Proj_eto de Resoluçao n? 6~ de 1987.
Faço saber Que o Senado Federal aprovou, nos
artigo 42, inciso IV, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

tetmos-~do

e

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 6. DE 1987

..

Re~açáo

n? 6, de 1987.

RESOLUÇÃO N"

, DE I 987

Autoriza o GoVerno do Estado de Santa
Catarina a realizar operação de emprés·
timo externo no valor de (JS$
42,500,000.00 (quarenta e dois milhões
e quinhentos mil dólares americanos)
destinada ao Prognma de Refinancia·
mento da Dívida Ex~erna daquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. .1° ~ o Governo do Estado de Santa Ca-

tarina autorizado a realizar, com a garantia da
União, uma operação de empréstimo externo no
valor deUS$ 42,500,000.00 (quarenta e dois milhões e quinhento_s mi! dólares ameriçanos), ou
o equivalente em outras moedas, de principal,
junto a grupo financiador a ser indicado, destinada
a refinanciar o Programa da Dlvida Externa daquele Estado.
Art. 2~ A op(:ração realizar-se-á nos moldes
aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive
o exame das condições creditícias da operação,
a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em
articulação com o Banco ·central do Brasil, nos
termos do artigo 1~. item Hdo Decreto no 74.157,
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução
da política económico-financeira do Governo Fe~
deral, e, ainda, as disposições da Lei Estadual
n~ 6.969, âe 6 de dezembro de 198:;5, autorizadora
da opera-ção. - _
-- --Art. 3~Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
_
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Em discussão a red_açãoJin_éJ,l. (Pausa.)
Não havendo qUem peÇa a palavra, encerro
a discussão.
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A matéria é dada como definitivamente adotada, dispensando-se a sua votação.
O projeto vai à promulgaçào.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A matéria constante do Item 6 da Ordem do Dia

da presente sessão, nos termos da alínea h do
art. 402 do Regimento lnterno, deverá ser apreciada em sessão secreta.
Solicito aos Srs. Funcionários as providências

necessárias, a fim de que seja respeitado o disposttivo regimental.
O Sr. .Jamil Haddad -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador

nârios públicos nas suas diversas categorias, _traz
o·desátrelamento dos sindicatos ao Estado, enfim_
expréSSã-algúmãs das mais notáveis conquistas
do movimento sindical em todo o mundo.
No entanto, Sr. Presiderite, Srs. Senadores, essa
Convenção 87 é produto de urna visão que não
pode ser aqui, de certa forma, colocada em segundo plano; ela fruto de uma visão também
dos países mais avançados industrialmente, dos
países que, há mais de 40 anos, já tinham um
gr_au de _organização sindical bastante avançado
e que, ãõ longo desse tempo, puderam consolidar
as Suas organizações sindicais.

e

No Brasil, Sr. Presidente, a organização sindical
apn~sentifüma profunda precariedãde. Há certos

setores, amplos setores operários, amplos setores
de assalariados neste Pais, que ainda não atingiram o grau de organização de outros se tores avanO SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
çados.
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Não creio, Sr. Presidente, que a pulverização,
é evidente a falta de número para deliberação.
a fragmentaçáo do movimento sindical possa sig·
Mesmo que a sessão passe a ser secreta. o placar
nificar a possibilidade de um avanço dessas estrueletrônico mostrará a ausência do número regituras organizativas do movtmento sindicaL No esmental necessário para a votação da matéria.
tágio em que estamos vivendo no Brasll, quero
Assim, solicito a V. Ex que encerre a presente
crer que- a unidade sindical constitui-se no instrusessão, convocando uma outra o mais rápido posmento mais efetivo, no instrumento mais eficaz,
sível, encarecendo a presença das 11 lideranças
para as reivindicações trabalhistas.
do Partido majoritário na Casa, a fim de que não
Fui membro da Comfss~o de Relações Exteseja retardada a aprovação da indicação do i_!ustre _
riores na Câmara dos Deputados e como tal estive
nome para o cargo de ministro do Tribunal Fedeentre aqueles que aprovaram o parecer favorável
ral de Recursos.
aO-C:Orljunto de propostas contidas na Convenção
87, mas deixei dara a minha posição quando
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) dizia que, apesar de concordar com a amplitude,
A lista de presença acusa o comparecimento de
com a abrangência das inovações e das melhorias
54 Srs. Senadores na Casa. De acordo com o
ali contidas, precisava demarcar e configurar a
Regimento, a Presidência acíonará as campaiminha posição quanto à questão da pluralidade
nhas, solicitando a presença dos Srs. Senadores
dos sindicatos.
em plenário,
No atual estágio do movimento sindical brasiEstá suspensa a sessão por dez minutos, a fim
leiro, pluralizar os sindicatos significa pulverizáde que os Srs. Senadores compareçam ·ao plená~
los, significa muito mais do que isso: dizimá-los
rio para votação da matécia.
e enfraqueéé---=-!Os. Aparentemente, o conteúd_o de
liberdade que existiria nessa proposta acaba jo(Suspensa às 12 horas e 28 minutos a
gando no sentido_ contrário ao interesse dos prósessão é reaberta às 12 horCJs e 40 minutos.)
prios trabalhadores e não se pode confundir a
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_idéia da pluralidade de entidades com uma outra
Está reaberta a sessão.
idéia, que é rigorosamente defensável, que é dgoNão há número para deliberação.
roSaniéntermpreScindível ao processo -democráA matéria fica cem a sua apreciaçliio adiada.
tico, que é a idéia do pluralismo político e ideológico.
O Sr. Virgllio Távora (PDS - CEl - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicaO Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex• um
ção urgente.
aparte?
Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Virgflio Távora, como Uder.

O SR . .JOSÉ FOGAÇA- Com muito prazer
e honra cedo o aparte a V. Exl.

O Sr. Vii-gíllo TávOra Realment~, -nobre Senador, fomos todos surpreendidos com é!:" inciativa
governamental de dar prosseguimento a uma matéria que Vem do !empo do Presidente OutraRIORMEIYTE.
. está V. EX" bem informado disso. Sou insuspeito
de me pronunciar a respeito porque sou contra
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) o conteúdo da Resolução n~ 87 da_ ore t. o GoverConcedo a palavra ao nobre Senador José Fo·
no que &az novamente essa matéria, que estava
gaça.
até esquecida, a maioria dos parlamentares que
hoje sopram daqueles tempos de 48/50/52 nem
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora~
se lembravam mais da exlstênda de tal docudor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
men-to. É mais estranho ainda Porque as declarações do Mini~tro do Trabalho deixam, geralmente,
Esteve nesta Casa, para análise e para estuda
a opinião públiCa um pouco perplexa: finalmente,
dos Srs. Senadores, a Convenção 87 da Organi·
o Caverno deseja ou não a aprovação da chamazação [nternacional do Trabalho._ Não há dúvida
nenhuma de que esta Convenção 8'Z incorpora
da Re~~ção no 87 da OIT? Essa era a indagação
que fazia a V. Ex', se não me engano um dos
notáveis avanços para a organização sfndical_dos
trabalhadores de todo o mundo, Ela traz no seu
Vice-Líderes do MQB, dirigir-nos-íamos s_e prebojo a liberdade e autonomia sindical. É uma
sente estivesse, ao eminente Senador Fernando
Henrique CardOSO. O Governo deseja ou não deantiga luta dos trabalhadores neste Pais; traz no
seja a aprovação da Resolução n~ 87? Não é que
seu bojo o direito à sindicalização dos funcio-

O SR. VIRGÍLIO TÁVOI<'l PRONUNCIA
DISCURSO QUE, El"fTREGIJE À RÉVJSÃÕ
DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE-

nós_ da Oposição vamos pautar nossas açôes pe~
las aspirações govemam_entais, mas, pelo meno.i-deveria_ fiC:ilr bem claro o assunto perante o Plená·
rio do Senado. Desculp_e-me a interrupção e agradeço a gentileza da concessão do aparte.
O Sr~ Ronan Tito Ex' um aparte?

Caro Líder, permite V.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com a maior honra cedo o aparte a V. Ex•

O Sr. Ronan Tito - Senador José Fogaça,
esta Convenção n~ 87, que aco"nteceú _em São
Francisco, em 1948, é uma conquista do movimento sindical internacional. Eu diria que, de lá
para cá, os sindicatos adquiriram muito mais direitos ainda com o avanço da sociedade. É evidente,
na medida em que há o progresso, há o desenvolvimento, o cidadão e as organizações adquirem
direitos. rsso também nós poderíamos dizer com
relação à Carta dos Direitos da Pessoa Humana,
Carta dos Direitos do Homem, exarada em dezembro de 48, em Paris. No entanto, vejo o atraso
em que os movímerttos sindicais brasileiros se
encontram. Eu diria que, embora contenha avanços extraordinários, substanciosos aí na Convenk
ção 87, _o movimento sindical brasileiro me parece
que, neste momento, não se encontra preparado,
principalmente no que tange à questão do recolhi~
mento do Imposto Sindical. Na atual estrutura
em que vivemos, o recolhimentO do imposto funciona corno imposto sindical. E se aprovada a
Convenção 87. cai o impoSto sindical e nós teremos a contribuição espontânea dos filiados ao
sindicato. Eu tenho a certeza de que os sindicatos
de São Paulo, do ABC prindpalmente, todos eles
estão aptos a prosseguir na sua luta e na sua
organização, tão importantes para o regime democrático. Basta nos lembrarmos, agora, da palavra de João Paulo ][; "Os sindicatos são imporsubstituíveis". Mas, no entanto, volto a lastimar,
Sr. Senador, como é ·que acOnteceria com os
sindicatos, por exemplo, da minha Minas Gerais,
dos trabalhadores rurais das f\'Unas Gerais, lá do
Vale do Jequitinhonha, lá do Norte_ de Minas, como que se_ faria a cobrança da contribuiçào?
E sem a contribuição não vive o sindicato. Estou
fazendo este aparte, Senador, para lastimar o que
esses 21 anoS de ditadura fez conosco. Povo desorganizado é presa fácil da gan.@incia, ou nacional
ou internacional. Tivemos medo, Sr. Senador, de
que o nosso povo Sê'.ôrganífasSe. Tivéram, não
tive! Nunca tive medo çJe ver meu povo organizado. Ttverani medo ou se interessaram por ver
os sindicatos nossos desorganizados e os no-ssos
sindicatos se desorganizaram de tal maneira, de
tal modo que sinto que, neste momento, eles não
estão preparados para receber esse avanço de
1948, porque o caos se estabeleceu no fT!OVi~
menta sindical. Quantos foram presos? quantos
banidos? quantos torturados? quantos perseguidos? Agora, nesse início; nesse princfpio de tentativa de construção do regime democrático, sem
sindicatos livres e organizados, não será possível
construir democracia. Estamos amarrados, quase
que como o ovo e a galinha. Precisamos de aprovar essa Resolução, mas não temos como aprová-la no momento, porque vamos prejudicar os
sindicatos, principalmente os do interior. Veja que
confusão nos lançou esse malfadado regime que
durou 21 anos! Já fui convidado, Senador, em
algumas das minhas palestras ou debates, para
esquecer; mas quero dizer que povo sem memória é um povo que acaba por esquecer a_sua
história e acaba caindo nos erros do passado.
Corno não que-ro esquecer esse.S-2"1 anos nunca,
por isto mesmo, sempre que tiver oportunidade,

a
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quero relembrá~los para que nós nunca mais vol·
temos ao regime ditatorial. Muito obrigado a V.

popular enraizado em todo o País, o MDB também
foi fulminado. E este tem sido o papel das ditaduEX
ras: .tentar- disSOlver, tentar dizimar, tentar fragmentar, tentar pulverizar e destruir a cad_a passo
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Nobre Senador - as organi~ações populares que se formam ou tenRonan Tito, o aparte de V. Ex• não é só extrematam a sua consolidação. Isso se deu entre os partimente lúcido como, também, amplamente genedos políticos, se deu nas organizações estudantis
roso - ele, também, antecipa alguns dos argu_
e se deu nos sindicatos.
mentos que eu pretendia arrolar no meu pronun·
É por isso que tem muita razão o nobre Sena,dor
ciarnento. Agradeço a V. Ex• por isso e, também, - Ranan Tito, quando diz que vinte anos de ditadura
pe!a forma fundamentada com que colocou a
representaram um retrocesso que nós não temos
sua intervenção. Mas não posso deixar de responcondições agora, talvez, de estimar ou de aferir
der ao aparte do nobre _Senador Virgilio Távora
um retrocesso inavaliável do pOnto de vista histó·
que me fez uma indagação. Quero dizer a V. Ex•,
rico;- tal o grau de perda a que foi submetido
nobre Senador Virgílio Távora- e foi desta forma
o processo de organização dos trabalhadores nes-.
que abri o meu pronunciamento -_que a Convente País.
ção 87. representa, realmente, no seu bojo, _na
O Sr: Virgílio Távora - Eminente Senador,
mataria das suas proposlturas, uma modernizadesculpe interrompê--lo antes do aparte, mas V.
ção do sistema sindical, e essa modernização do
Ex' não satisfez minha curiosidade: se ó Governo
sistema sindical é, hoje, reconhecida e pretendida
está de acordo ou não?
pelo Governo brasileiro. E é a partir daí que entendo a posição assumida pelo Sr. Ministro do TrabaO SR. JOSÉ FOGAÇA - Eu pediria a V.
lho e pelo Senhor Presidente da República, ou
~ que, por uma questão de cordiaiidade, me
seja, é em nome dessa modernização, dessas
permitisse ouvir o nobre Senador Mansueto de
conquistas, avanços e inovações que contém a
Lavor, que por várias já me pediu o aparte e eu
Convençao 87, mas é preCiSO-resgatar, neste mo-gostaria de concedê-lo.
mento, aquilo que é uma realidade viva, indiscutível, hoje, do movimento sindical brasileiro. Há
O Sr. Virgílio Távora - Pois não; atendo
algumas regiões em que o atraso da organi~ção
a determinação _de V. EX'
dos trabalhadores não permite que se tenha a
mesma visão e que se dê o mesmo trat<Jmento
OSR. JOSÉ FOGAÇA-Com todo o prazer,
a esta questão.
coOCedo Oaparte a V. Ex•, nobre Senador Mansueto de Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. EX
um aparte?
O Sr. Mansueto de Lavor - É inequívoca
a nossa posição favorável à líberdade sindical.·
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Veja V. EX, nobre
Disso não há dúvida. O problema é que tendo
Senador Virgílio Távora, que tivemos vinte anos
em vista ós trabalhos da Constituinte, tendo em
de ditadura militar após o flolpe de 1964. Houve,
vista os compromissos _ass_umidos por todos_ os
premeditadamente,_ dirigidamente, um protessb
Partidos de que as duas CasaS, Câmara e Senado,
instalado de desmantelamento de todas as formas
fundonariam nesse período dos trabalhos constide organização e representação do povo brasi- -,----tuintes para discutir e aprovar projetes de urgênleiro.
- da, enVfã.dos pelo Executivo, sem prejuízo incluEste processo de desmantelamento se deu nas
sive do nosso poder de iniciativa, da nossa compeuniversidades quando se fecharam as entidades
tência, é daro que a discussão dessa matéria no
que, hoje, mal conseguem recuperar o seu espamomento, e a própria mensagem presidencial,
ço. A União Nacional _dos Estudantes, mesmo
se tomam intempestivas. Teremos uma Çomisque tenha, hoje, liberdade para existir, n~o consesão da Ordem Social, que terá tempo sufidente,
gue mais recompor a sua representatividade, poroportunidade para tratar do tema, do assunto.
que ela foi, paulatina e sistematicamente, desEntão, seria importante, em termos práticos, que
• truída e fulminada pela ditadura militar ao longo
as Lideranças se entendessem para, dentro do
de vinte anos. É preciso outro prazo histórico para
espírito com que votarmos o próprio Regimento
que a UNE recupere sua representatividade junto
e nas condições atuais de funcionamento do Seaos estudantes deste País e readquira a força polínado, se estabelecer um acordo entre as Liderantica que tinha. Mas isso não s_e deu só no melo
ças para retirar da pauta esta matéria, remeten~
estudantil, se deu nos sindicatos, se deu ao nível
do~a à Comissão da Ordem SociaL Esta a sugesdo movimento sindicai, e o que é mais grave:
tãO prátic:-ã que façO a V. Ex", ooncordarido inteirase deu também nas estruturas de representação
mente com as colocações que v: E~ faz junto
política.
com os c::ompanheiros, entre eles o Senador RoNão foi por acaso que, em 1966, os Partidos
nan Tito que o .aparteou. Góstària de frisar que
políticos então existentes foram fulminados, poresta matéria de liberdade sindical é importantísque o grau de enraizamento popular desses Partisima. Nós entendemos a Uberdade sindical como
dos poderia ameaçar a estabilidade do regime
o fundonamento e a própria existência de sindia preservação do regime, de então. Destruídos
catos livres das peias do Poder Executivo, e da~
os Partidos políticos em 1966, foram criados o qtiefe.S dispositivos ditatoriais e fascistas que ainda
MDB e ARENA. _E o MD_I;3, um Partido que foi perduram na nossa Consolidação das Leis do Tracriado para ser uma Oposição consentida e que
balho, sob inspiração da Carta dei Lavara, de Musgradativamente assumiu compromissos populasolini. Isto é que não pode mais continuar. Mesmo
res, que assumiu a defesa dos interesses majori'e, nenhuma alteração da CLT, porque esperamos
tários do povo brasileiro e criou as bases, lançou
que isto se fará após o pronunciamento" e õs dis~
os alicerces da resistência democrática que culmipositivos decorrentes da nova Carta Constitudonaram com a democ~acia que hoje conquistanal, depois da elaboração daquele trabalho da
mos.
Comissão Especial. Em conclm;ão, nobre Senador, gostaria de sugerir então que providenciasse
O MDB na medida em que ganhava dimensão
jur1to às Lideranças, e V. Ex• é Lider do nosso
popular se transformava também num problema
Partiâo, se ei'üendesse com os demais Líderes,
para o regime de então. E quando apresentava
inclusive com o üder, Senador Virgílio Távora,
já uma face indiscutível de Partido eminentemente
7
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no sentido de que haja um aco~do para retirar
a matéria da pauta. A matéria é intempestiva, a
discussão, portanto, se toma também-fiifempestiva, quando daqut a pouco!!. dias teremos ;um_a
dis.cussão mais _a,rnpla sobre o assunto no forum
que me parece, no momento, o mais adequado,
q)..le é a Comissão da Ordem Social da Ass_g:mbléi_a_
Nacion~l COnstituint~.

0 SR. JOSÉ FOGAÇA - Nobre Senador
Mansueto de Lavor;- v. fr, coincidentem~nte tam~
bém, vai ao centro da questão. Digo coinc~den·
temente porque tinha inclusiv~ anotado _aqUI, entre as minhas pequenas anotações, essa questão
de que, se nós vamos aprovar a Conven~ã~ ~
da orr, temos que ter presentes a ConstltUIÇ80
do Brasil. É evidente que uma convenção intema.cíonal, por maior peso, por maior força que ela
tenha, não pode estar sobreposta nem opor-se
ou contrapor-se à Constituição, aos princípios
constitucioriais inscritos na Carta Magna.
É, portanto, uma queStão que me parecê preliminar e elementar. Seria, neste, momento, uma
demasia, e até um açodamento, queremos apressar decisões em cima de questões tão cruciais
para o nosso Pais, para os interesses dos trabalhã·
dores deste Pais, se estamos em pleno proc-esso
constituirite e se há uma Comissão e uma Subcomissão que tratam especificamente desta matéria;
a Comissão de Ordem Social e a sua, Subcomissão de Direitos dos Trabalhaclores,_ que vai
apresentar uma proposta ao Plenário-da Assembléia Nacional Constituinte. Parece~me que a partir daí, então, a Convenção 87 da OIT deve ser
examinada à luz da nova Constituição deste País.
Não sei se V. Ex', Senador Virgilio Távora, gostaria de fazer mais algumas observações a respeito.
O Sr. Vugílio Távora - Eminente Senador,
parece-nos que_ o Plenário está mais ou menos
de acordo, variantes só na ênf.ase com que exprime suas idéias, com o fato de que no momento
esta Convenção não deve ser apreciada. Mas queríamos fazer uns reparos a tudo o que foi afirmado.
Quando entramos para a p-olítica. e faz muito tempo, V. Ex" era ainda criança, esta Convenção já
estava submetida ao Congresso. Ehtre _1950 e
1964 medearam 14 anos- Governo,- segundo
de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Jânio
Quadros e João Goulart. E esta Convenç.\'io, que
estava aqUi neste Congresso, não foi apreciada.
Daí a pergunta que fizemos a V. Ex', que, como
Vice~Líder do PMDB, deveria estar mais a par das
intenções governamentais do que nós pobres
mortais da _Oposição, porque e se, realmente-, o
Governo estava empenhado - e é justamente
a Mesa do Senado que organiza os trabalhos nossos aqui, e inclui prioritariameri(e esta medida
para a aprêciaçáo dessa Convenção - se ele
está ou não empenhado na aprovação desta Convenção. É a estranheza que temos, que é igual
à de V. Ex~, qu~ é igual à do SenadOr Mansueto
de Lavor: justamente quando se vota uma Constituição, venha o GOVerno justamente, neste momento nos ~tazer à discussão uma matéria cuja
aprovação poderá até ser derrogada - não sabemos ainda o que se passa na cabeça da maioria
dos_ Constituintes - por uma decisão da Consti~
tuinte, traduzida num -inciso da _futura ConstituiçãO. É isso que perguntamos a V. Ex", porqu-e
não estamos de acordo com este proceder. Já
exper'ldemos a nossa opiil.ião dEi que nós somos
contra. Agora, estranhamos- e ficamos até matutando sObre o que está por trás disso- a atitude
governamental. Por que esse açodamento, por
que essa razão de que nos fazem nesse momento
de_apredar essa matéria? Era isso que tínhamos
perguritado a V. E*'
-
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O SR. JOSÉ FOGAÇA --:- Essa Convenção
foi aprovada em 1948, Como ferl1brou bem o no-

bre Senador Ronan Tito. Quer Cfiiir, n6s êstamos
com quase quarenta anos, como citei no início

do meu prortundamento, de- atrasos erli relação
à apreciação deste tema. Quanto a isso estãr'nos

todos pensando da mesma maneira. Quero_ que
V. EX saiba que tenho 6 maior respeito pela sua
experiência. V. Ex~ foi injusto_ciuando fez referência
a sua idade em relação à minha...

O Sr. Virgllio Távota- Tudo que já fui, multiM
plicado por dois, troco pela sua idade.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Mas V. Ex•, como
homem do Nordeste_ e como homem do Ceará,
apesar de ter mais idade do que eu, fa2 jus perma-

nentemente...
O Sr. Virgílio Távora - IssO é bondade de
V. Ex' Mais idade do que V. Ex•, lamentavelmente

muito mais, lamentavelmente; queria ter só esse
"mais'.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Quero dizer <J V.
Ex' que as ponderações em tomo dessa questão
são injustas em reJação ao seu compOrtamentO,
V. Ex" faz. jus, aqui neste plenário, permanentemente, àquilo que Euclides da Cunha dizia em
"Os Sertões": "Os homens dÓ NÕré:ieste são, antes
de tudo, fortes." V. Ex" desmente a· cada momento
essa sua afinnação de ter muito mais idade A
agilidade mental e física de V. Ex~ ê um desmen·
tido permanente dessa sua modéstia.
Mas quero dizer também a V. Ex•, Senador Virgí·
lio Távora, que não-vejo nenhuma contradição
nem estranheza alguma naquilo que e·stou dizendo e naquilo que pretende, por exemplo, o Ministro Almir Pazz!anotto. O Ministro A!mir Paizianoto
pretende modernizar a estrutura slndical brasileira, e ê inegável que no bojo, que _no conteú_à.o
da Convenção 87 existem essaS posSibilidades
de modernização ...

O Sr. Virgílio Távora- Mas através da Resolução 87, quando temos uma Constituiiite em
cima?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - O que estamos
discutindo aqui é se, ao aprovarmõS a -convenção
87, não estamos nos antecipando a um decisão
que está logo ali, que é ~ decisão da Assembléia
Naclonal Constituinte. Jrata~se de uma qUe-stão
que nós, enquanto Constituinte_s, é que temos
que examinar. Ao Govetno, enquanto EXécutivo,
cabe, isto sim, a iniciativa de tratar das questões
conjunturais, portanto, não vejo nenhuma contradição em que o Governo queira, neste morTiento,
dispor-se a essa modernização.

O Sr. Virgílio Távora- Ahl Isso é que· desejamos ouvir de V. Ex' O Governo deseja a aprovação
da Convenção 87?

O Sr. Ronan Tito~ Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- O que o Govemo
deseja é, evidentemente, modernizar o sistema
sindical brasileiro. E o que nos cabe aqui é, dentro
desta visão, qualificar sobre os crítêrios que o
Parlamento e a Assembléia Nacional Constituinte
desejam para o País.

O Sr. Ronan Tito - V. Ex" me permite um
aparte apenas para prestar um esclarecimento
quanto ao encaminhamento do projeto na Câma·
ra e no Senado? (Assentímento do orador.) Esse
projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados,
Agora, concluo eu, algumas lideranças podem
ter sugerido à .Mesa a reapresentaçáo desse proje-

to. Não foi o Governo Fedei-a!, não foi o Presidente
José Samey nem _o _Mil)iStro _do Trabalho que o
mandou pãra-cá:Já havia sido aprovado na legislatura paSS-ãáa, pela Câmara dos Deputados, e
agõra estava no Senado. A pedido das Uderanças,
voltou-~e à discussão do projeto; nada nos impede d€ discuti-lo. Foi por-sugistão de aiQuns movimentos sincfícais que se voltou à discussão neste
momento, que-foi colocado na pauta. Agora, podemos-_disculi-lo. Eu estou com V. Ex" quando
diz que nunca __é inoportuno discutir problemas
sindicais. ~sempre oportuno discutir porque uma
convenção-, que foi aprovada em São Francisco,
em 1948, .i:!té hoje não fo~ aprovada. No entanto,
neste momento nóS temos um -assunto maior,
-mais alto; nós temos o alicerce da nova Nação
que queremos lançar, que é a Constituinte; em
cima desse alicerce é que deve ser construído
o edifício. Se esse _a_licerce, -que vier aí, permitir
esSa pãrede que seria a Convenção 87, tud_o bem,
voltamos a discutir. Estou de pleno acordo com
V. Ex', é apenas este esclarecimento que a Mesa
me prestou neste _instante. Sou grato a V. Ex•
pelo aparte e à M~sa pelo e§clarecimento.
OSR. JOSÊ FOGAÇA --sem dúvida, nobre
Senador. Ontem, nos jornais, o Ministro Almlr Pazzianoto manifestou a sua posiçãó favorável alguns pontos do conteúdo da Convenção 87, no
que estamos perfeitamente identificados. Portanto, não vejo essa contradição a que tanto se apega
o nobre Senador Virgílio Távora. Espero- que lhe
tenha atendido e respondido amplamente nesta
questão.
-

ª

O Sr. Virgllio Távora - V. Ex> está equivocado, não es~mos atrás de contradições. Perguntamos a V. EX\ e o faríamos ao Senador Fernando
Henrique Çardoso se estivesse presente, qual a
posição do_Governo, se o Governo queria ou não
essa aprovação. Era sô isso. Porque não passa
na cabeça de ninguéJT) que Lideranças responsáveis pela sustentação do Governo trouxessem
à baila assunto tão importante, sem que este pelo
menos disso fosse cientificado. Aqui não há crítica, queremos; eu e o PDS, um esclarecimento.
O SR. JÓSE -FOGAÇA- No que considero
que V. Ex' foi amplamente ate11dido e respondido.
O Sr. Virgí1fo Távora isso qtie cjueiia Ouvir.

Perfeitamente, era

_O SR. JOSÉ FOGAÇA- Para encerrar, Sr.
Presidente, o meu pronunciamento: compreendendo os avanços, compreen-dendo as possibilidades inegáveis de modernização que se contêm
na conven.-çâo 87, quero dizer que temos uma
postção frrme, uma posição assumida em campanha eleitoral em defesa da unidade sindical: e
que o pluralismo político, ideolôgtco e religioso,
que é uma conquista da civilização e das democracias, n"ãa pode ser confundido c_om a pulverização e com a disseminação _da representatividade. A representação se dá através das instâncias
representativas; nãá Posso eu supor que um muniCíPio tenha várias prefeituras,_ assim como não
poSso supor' qué ·uma i::àtegoriã de trabalhadores
tenha vários."sindic_atos a representá-la e a disseminar; pulverizar e dizimar a sua força de reivindicação. É por Isso, Sr. Presidente, que fiz essas
ponderaçõeS nesta sess.ãO~ ap~n~s para apresentar e firmar publicamente uma posição em tomo
de um tema que foi trazidoà baila _nesta Casa.
Era o qúe tinha- a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Louríval
Baptista.
O SR. LOURNAL B!\PTISTA (PFL - Se
pronuncia o seg--mnte-dísCursci.)- Srs. Senadores:
O notável deSempenho do nobre Senador Jor·
ge Bornhausen c_omo Ministro de Estado da Edu·
caç~o. revelou à Nação o seu talento, capaddade
empreendedora, eficiência e inexcedível probidade, como um administrador lúcido e infatigável,
co-nforme· o-demonstra o volume das atividades,
programas, projetas, obras e múltiplas realizações
que caracterizam a sua gestão, como uma das
mais fecundas, desde o advento do Ministério da
Educação, no cenário da Administração Pública
Federal, até agora.
Bastaria ·assinalar que o Ministério da Educaçào
aplicou no ano de 1986, recursos da ordem de
Cz$ 36,1 bilhões e já programou a aplicação para
o corrente ano" -de 1987. de Cz.$ 39,7 bilhões,
ou s·eja, um cresdmenfo de 10,1% coin relação
ao ano passado.
Em 1986, no concernente ao Ensino Básico.
o Ministro Jorge Bomhausen repassou aos Esta~
dos, Dfstrito Federal e Territórios, um total de
Cz$ 1,8 bilhões no decorrer do ano, possibilitando,
destarte, a construção de 3.659 salas de aulas,
a recuperação de 2.978 e~colas e o treinamento
de 1 17.327 professõres.
A rede municipal recebeu ez.$ 2,7 bilhões,_que
estão viabilizando a construção de, aproximadamente, 18 mil outras salas e o treinamento de
117.327 professores.
Para o corrente ano de 198Z, o orçamento do
Ministério conse·guiu-·recürsos da ordem de Cz$
4,7 bilhões.
Esclarecendo o significado desses investtmen__tqs em declarações à Imprensa, o Ministro Jorge
Bornhausen asseverou que "a soma desses recursos federais, estaduais e municipais, faz parte da
principal batalha da educação brasileira - o programa "Educação para Todos":--- que visa eliminar o deficit escolar até 1989. melhorando a qualidade do ensino através da captação e habilitação
de professores, aliada a providências _complemen~res que diri1inuam os alarmante índices de evasão e repetência.
Seria longo e fastidioso enumerar as múltiplas
realizações do Ministéiio da Educação no que
tange aos complexos e decisivos programas da
Merendr;t Escolar, -através da Fundação de Assistência ao E:studante (FAE)- em 1986, estendida, em 1986, d_e_l80 para 260 dias, atendendO,
inclusive nas férias, 25 milhões de estudantes de
primeiro grau. No total foram aplicados na alimentação escolar, em ]986, Cz$ 5,4 bilhões, estando
prevista, para 1987, a aplicação de Cz$ 5.5 bilhões.
Os programas relativos ao Livro Didático e ao
Material Escolar registravam, em 1986, a distribuição de 45 milhões de livros para alunoS de
primeiro grau de toda a rede pública e escolas
da comunidade, no território nacional.
Este ano· estão sendo distribuídos 55 milhões
de livros não descartáveis, com investimentos de
Cz.$ 80Qmilhões.
-- -Quanto ao Material Escolar, a partir de janeiro
último, teve início a distribuição aos alunos das
escolas de primeiro grau do Nordeste, um módulo
escolar, composto de cadernos, lápis, borracha,
apontador, lápis de cor, bloco de rascunho e régua.
Vale a pena mencionar, no ãinbito da FAE
(Fundação deAssist~flda ao Estudante) o programa "Saúde Escolar', essencialmente educativo e
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preventivo, que atendeu, no ano passado, a 750
mil escolas.
Está prevista umã-exp-ressiva-ampliação desse
programa, com a participação do Ministério da

Saúde_, visando a atender_ lO__milhões de estudantes de primeiro grau, com um dispêndio glo-

bal de Cz$ 300 milhões.
No concernente ~o ensino -de ~egundO graU:

o Ministro Jorge Bomhausen concentrou os seus
esforços na execução de um vasto eleoco de
obras e serviços de recuperação das escolas técnicas federais existenteS, naS quaiS Joram investidos
Cz$ 150_ milhões; n_a instai_aç_ão de ~1 escOlas
agrícolas destinadas a alunos de quinta e oitava
séries, conveniados com prefeituras municipais;

na melhoria de equipamentos em 18 esçolas técnico-industriais existentes, tendo sido atendidos
todos os Estados, o Distrito Fed~ral e os_Territórios.
Atualmente, estão sendo _conç]yídps _os estw_dos
relativos a mais 104 escolas, cumprindo-se, assim, a meta de 200, estabelecida pelo Presidente
José Samey. O orçamento para 1987 consignou
para esse Importante programa Cz$ 1 bilhão.
Para o Ensino Superior foram aplicados recursos da ordem de Cz_$ 18,2 bilhões, sendo 1_5 bilhões destinados ao pagamento de pessoal, estimando-s_e para o ano em curso o montante de
Cz$ 19.5 bilhões dos quais Cz$ 15,9 destinados
ao pessoal.
Convém assinalar que o ensino (ederal atende
apenas a 356.750 al~nos universitários, o que corresponde a 25% do total existente.
O Ministro JOrge Bornhaus~n. depois de exaustivos estudos relativos à reforma das universidades e escolas isoladas federais, anunciou a conclusão de um anteprojeto específico prevendo a
criação do "ente jurídico Universidade', que extinguirá a atual dicotomia de fundações e au_t<)rquias,
possibilitando a equiparação salarial a docentes
e servidores do sist~rna federal de Ensino SuPerior.
A proposta do Minis_téii.Qjnsti_t_y_i a Qbrigatoriedade legal da avaliação, a ser realizada pela própria comunidade acadêmico-científica, fator [mpresc:indível para qualquer melhoria da qualidade
do ensino. Além disso, garante às instituições a
autonomia pela atribuição de dotações globais
de recursos e peta competência em estabelecer
sua própria estrutur~ administrativa Propõe, também, processo de escolha dos dirigentes, através
de colegiado, do qual 75% s.âo constituídos de
representantes do corpo docente. Infelizmente, o
projeto foi contestado pelas entidades de das~e,
motivo pelo qual urgem novos esforços no sentido de ser repensado e aprimorado o sistema
universitário brasileiro.
Todavia, em 1986, 164 instituições de Ensino
Superior foram at.endidas com-valores que alcançaram Cz$ 602 milhões, especialmente projetes
específicos para bibliote_cas, laboratórios e equipamentos de informática._
Os cursos _de pós-graduação receberam do Ministério da __Educação- apoio financeiro d__a ordem
de Cz$ 140_milhões.
As bolsas de_ estu,<i_QS para os mestrados e doutorados, rec_eb~ram Cz$ 380 milhões, represen~
tando 8.950 beneficiados.
_
O Ministério concedeu 1.100 bolsas de estudos
no exterior, envolvendo custos da ordem deUS$
1O milhões. A política governamental nessa área
deverá ser ampliada de tal forma, nos próximos
três anos, que o estoque de pessoal científico
atuante no País seja duplicado.
__
Muitos outros aspectos da_ profic:ua e dinâmica
gestão do Ministro Jorge Bomhausen poderiam
ser avaliados. como, por exemplo, o enc:aminha·

menta de uma ampla e profunda reforma global
do Ministério da Educação, de natureza téc:nicoadministra.tiva e financeira.
·--- Todavia, as inicíatiyas e realizações acima enumeradas são suficientes para evidenciar a alta categoria e os exc:eptionals reSultados da administração do Ministro Jorge Bornhaus.en, que o destac.am, no cenário nacional, pela extraordinária
Çr~dibJlid,~de qu~_ soube conquistar, afirmando-se
perante a Nação brasileira como um dos maiores
valores do Governo do Presidente José Samey,
- uma autêntica fo_rça renovadora a sei"viço do
desenvolvimento auto-sustentado, da justiça social e do bem-estar de todos os brasileiros:
Fe\idto o eminente_Minjstro Jorge Bomhaus~n
na certeza de que o povo brasileiro se rejubila
-~_liplaude os êxitos incontestâveis do MiniStériO
da Educação, nesta fase difícil da história contemporânea, quando o Brasil emerge como uma _Nação que soube restaurar, sob a liderança do Presidente J_osé Sarney; no seu território,. a plenitude
da democ:racia, e implantar o Estado de Direlto,
assegurando as melhores perspectivas de paz, trâ.balho,justiça social e_ desenvolvi!nento para todos
os brasileiros. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Na presente sessão, terminou o prazo de apresentação de emendas ao Projeto de Resoluçc;o __ n 9
1/87, de autoria da Comissão Diretora; que acrescenta dispositivo ao Regulamento Administrativo
do Senado Federal.
Ao projeto não foram aferidas emendas. A Pre·
sídência designará oportunamente o Relator da
matéria.
0 SR. PRESIDENTE (HumbE:rtO Lucena) A Presidência convoca sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, às I O horas, com a seguinte

ORDEMDODIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n" 174, de 1986 -DF, que altera
os arts. 62, 63 e 64 da Lei n? 5.619, de 3 de
ncWembro de 1970 ~ que dispõe sobre vencimentos, indenizações, proventos e outros_ dire~s
da Polícia Militar do Distrito Federal- e dá outras
-proVidências (dependendo de parecer).

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n9 2, de 1987 -DF, que dá nova redação
ao dispositivo da Lei no 7.435, de 19 de dezembro
de 1985 (dependendo de parecer}.

-3Dtsc:ussão, em primeiro turno, do Projeto de

Lei da Câmara n 9 162, de 1986 (n9_ 8,08B/86, na
Casei de origem, de iniciativa do _Senhor Presidente
da República, Que dispõe sobre a criação c:le car·
gos na categoria funcional de técnico de controle
externo -do-Grupo- Atividade de Controle Externo~~do Quadro Permanente da Secretaria Geral
do Tribunal de Contas da União, e dá outras, provi.dênc:ias (dependendo de parecer).

-4- Mensagem n~ 42-, de 1987 (nç 35/87, na o ri~
gem), -de 1B de fevereiro do corrente ano, pela
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qual o Senhor Presidente da República submete
-i"deli_beração_do Senado a escolha do nome de
FrancisCo de ASsis :Toledo, membrO do Ministério
PUblico Federal; para exercer o cafgo de Minístro
do Tribunal Federal de Recursosj __navaga destinada a integiahte daquele parquet," decorren-te
dª __aposentadoria _do Ministro Geraldo Andracle
f6nteles (dependendo de Parecer).

O SR. PRESIDENlE (Lourival Baptista) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 22 minu-

tos.) ·

·

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOSÉ AORIPINO NA SESSÃO DE 16-3-.87
E OOE, ENTREGUE À REVISÃO DO 0/MDOR, SE:RIAPf.IBUCADOPOSTJ;RIOR~

TE.
O SR •.JOsÉ AGRIPINO (PFL :::._ RN. Pronuncia o seguinte disc:urso. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Sr,s-. Senadores:
_
O Nordest~. ~eftnitivameri_te, é uma região aflita.
E faço esta afirmativa com o destemor de quem·
está seguro de falar sem tropeçar no excesso do
vernáculo. Aflita pelas injustiças de que ela vem
sendo alvo ao longo do tempo, pela modéstia
dos investimentos públicos que são feitos na região. Aflita pelas injustiças que se praticam com
a região. O que se dá hoje, se tira amanhã; o
que se promete hoje, se desc:umpre amanhã, Afli~ pela pobreza de seu povo, mas aflita, fundamentalmente, pela angústia permanente da espera da
chuva.
confessar que, multo recentemente, a re-Qião viveu mais uma das suas costumeiras afli~
ções a espera do período invernoso do ano de
1987, que na verdade tardou, mas, chegou.
E quando imaginávamos que esttvéss_emos
saindo de mais um ano de a_flição, fomos, na
região, surpreendidos por uma ResolUção que tenho em meU poder, originária do Banco Central
do Brasil, de nQ 1.266, datada de 27 de fevereiro
de 19B7.
Creio ser do conhecimento _des~ Ca~a que
muitas das cultU-ras- qUe hoje respondem por milhares _de -empregos e pela_Qeração de riquezas
do Nordeste, nasc:eram de investimentOs -feitos
coln recursos- do PROTERRA; que viabilizaram
a cultura da c:astanha-de-caju que responde hoje,
por uma parcela importante da arrecadação çlos
-Estados do Ceará, Rio Cirande dO Norte, e mesmo
do Piauí; do ftimo em A!ãgoas: da laranja em
Sergipe; enfim, de uma série de c:ulturas que não
eram tradicionais na região, mas que hoje existem, em franco progresso, empregãndo pessoas_
e gerando riquezas para a região que é pobre,
sofrida, injustiçada e aflita.
Pois bem, quando safmos de um ano de_ dúvida
de inve_rno e quando aguardamos a disponibi~
- -!Idad-e de- Te cUrsos, por parte dos banCQ$ oficiais~
para se fundar uma nova safra, surge esse novo
instrumento de aflição, traduzido pela resolução
que ac:abei de enume~:a_r, por parte do Banco Central, restringindo os subsidiados, apenas para os
produtos que estão amparados pelo valor básico
de custeio. E são poucos os produtos, muito poucos: algodão, milho, feijão, mandioca, mamona,
-s_eis ou oito produtos. Para todos os outros, terão
-que pagar correção monetária plena mais, três,
seis, ou oito por cento de juros, o que significará,
evidentemente, a· falência ou impedimento de cul·
trVO das c:ulturas que acabei de dtar. E, se hoje
já.ilão mais exiStem os caminhões paus-de-arara
é porque eles foram substituídos pelos ônibus

neva
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que vão e vêm carregados de pessoas, que saem

do Nordeste em busca de emprego no Centro-

O Sr. Dival!fo Suru~ -Senador JoséAgripino, V. Ex• rrie permite um aparte?

Sul, mas, com estas medidas haverá superlotação
dos ônibus, e ai sim, voltarão os caminhões paus-

de-arara
Pessoalmente não compreendo as razões que

O SR. JOSÉ AGRIPJNO-- Com o maior

prazer, Senador Divaldo SurUagy.

levaram o Banco Central e os integrantes do Conselho Monetário Nacional a exduírem essas atividades dos financiamentos subsidiados na região
nordestina. E aéJui desejei dizer a esta Presidência
que apresentarei um requerimento solfdtan9o a
presença de S. Ex~, o Presidente-_do Banco Central
e, se necessário, do Ministro da Agricultura, para

que expliquem a esta Casa as rilzóes da eXClusão._
Esta não é_ uma que-stão dei Estado do Rio Grande
do Norte, esta é a questão de uma região Inteira.
Aqui está em jogo o futuro de uma atividade que
responde, repito, por milhçares de empregos; por
aqueles que trabalham na soja, no Sul do Piauí,
no Sul do Maranhão; por aqueles que plantam,
que trabalham na cultura do fumo, na Bahia, em
Sergipe e em Alagoas; dos que cultivam o tomate
em Pernambuco; a castanha do caju, o baOOç:u
e toda a cultura tropical do Nordeste: a laranja,
o abacaxi, o maracujá, o melão e tantas __ autras
promissoras e nobres que_ entraram em falência ...
O Sr. Hugo Napoleão - Permite V._Ex~ um
aparte?
O SR. JOSÊ AGRIPINO -Com muito pra~
z:er.
... caso não se tome uma atitude que impeça
a aplicação desta medida já tomada pelo Banco
Central.
Com muito prazer, concedo o aparte ao nobre
Senador Hugo Napoleão.

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador José
Agripíno, não obstante a circunstância de ser o
Banco Central o órgão fiscalizador, orientador, em
muitos aspeCtos da economia brasileira, e inde·
pendentemente do que V. Ex• dii .....:.. .e diz bem
- a respeito da aflíção de toda uma região, da
região nordestina, há um outro aspecto a cansi·
derar. é a completa subversão da hierarquia da
norma jurídica. De fato, hoje, urna resolução do
Banco Central passa a valer como se a -constituição fosse reger os destinos de toda uma região
de 30 milhões de sofridos brasileiros, justamente
no momento em que se_ elabora o novo texto
c:onstitudonal, a nova Constituição brasileira. De
modo que, a par de tantas e tão gt?ildes e a,ssinaladas injustiças para com o Nordeste, ainda somos vítima do terrível, e por que não diz_er do
descompassado, e, mais do que isso, do drástico,
por assim dizer, princípío feiterad.amente ado~do,
pelo Banco _Central, de mudar as normas a seu
sabor e a seu critério, marginalizando tantos conterrâneos de uma Região, como já di_Sse, sofii.da.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR- JOSÉ AGRIPINO- Agradeço ao Senador Hugo Napoleão o aparte muito oportuno.
A propósito, devo esdarecer que estamos trabalhando numa nova Constituição; ortde espero que
o Nordeste se una. porque slia força política é
expressiva. Não desejamos. evidentemente, divisionismo no País nem excesso de proteção, mas
acho que ajustiça que o Nordeste há muito tempo
proclama e diz que é preciso_ fazer está em nossas
mãos, porque vamos es.crever uma Constituição,
que todos nós queremos, duradoura. Se ela for
feita c:om a participaçãO de nordestinos que tenham consciência da realidade de sua terra_ e
que se unam, independentemente de filiaÇões
partidárias, v<tmos_ ter a rara oportunklade de_ escrever, na Carta Magna do País, aquilo que é preciso fazer para ser justo com uma região.

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador José Agripino, independentemente dos aspectos legais,
muito bern expostos pelo Senador Hugo Napoleão, _eu gostaria de tentar reforçar os argumentos
_brilhantemente colocados por V. Ex~ É que o Banco Central, pela própria natureza da sua estrutura,
da SUé!_ essência, é uma instituição monetarista
por excelência; é profundamente monetarista; então, ele só se preocu-pa- com a mOeda. Ele não
está tendo a visão daquele homem que está no
interior do Nordeste, lutando contra as intempéries, lutando contra todos os tipos de obstáculos,
para produzir os alimentos necessários não s6
ao Nordeste como também a este País. Fico sur~
preso, R~rplexo, em alguns momentos, porque
temos duas instituições no Brasil que poderiam
dar um __gràffde assessoramento ao Governo e
fariam com QtJe o Govemó errasse menos e que
acertasse mais. Em termos de política económica
interna, ninguém conhece melhor a realidade bra·
süeira _do que o Banco do Brasil, que é capaz
de dar todo~o,s_detalhes, dar toda uma visão
da menor cidade do interior deste imenso País,
e outro é o ltamaraty. Quantos ertos não estão
s-endo cometidos na política externa, porque não
estão indo buscar o assessoramento de profissionais da diplomacia que estão lá no ltamaraty: são
pe_ssoas altamente _capazes, preparadas, educadas, formadas para aqueles objetivos. Tenho a
impressão de que se as nossas autoridades prec!~
sassem de informações sobre o que ocorre em
determinado setor, qualquer gerente de uma
agência de uma pequena cidade do interior do
Nordeste, com um simples telex, é capaz de dar
as informações fiais precisaS do qUe está acontecendo em Estãnéia. Sergipe; do que está aconte.
cencfO-em Picos, no Piaui; do que está acontecéhdo em Ba~_bal, no Maranhão. E, sobre a política externa, o relacJonamento Com área internacional, quantos erros· estão sendo cometidos porque estão colocando de lado aqueles diplomatas
que foram preparados, educados, formados e vividos em tomo de um relacionamento na área externa. A visão que eles 'têm dO Pais, as atitudes...
Acho que o I?anco Cerltral está cometendo um
erro, mais uma vez, no que diz respeito ao meu
caso, o caso específico de AJ.agoas. Alagoas tem
a -maiOr plantação, em área contínua, de fumo
do Brasil. A melhor distrjbuição de tenda de Alagoas: está na região fi.Jmageira. Em Alagoas temos
dois gráhdes conceitos económicos: o nosso latifúndio da cana-de~açúcar é altamente produtivo
e o nosso minifúndio do fumo,- tanibém, é altamente produtivo. Temos 10 munidpios, que têm
como centromoto·r a cidade de Arapiraca, onde
se encontra a maior plantação, em área contínua,
de fumo do B~?Sil e Alag9as foi alijada dessa resolução. Não está sendo beneficiada em nada. Cerca
de 300 inil pessoas vivem em função disso. É
un1 absurdo! Um simples ato. Ou isso é burrice
oU é um ~palavrão que não direi em respeito ao
Senado. Agora. não é possível se tomar urna ati tu~
de dessa naturezã! O discurso de V. fr é oportuno
e_ eu acho que deve co.brar, através desta Casa,
explicações ao Banco Central, porque está alijando a cultura do fumo, uma atividade tão fundamental, tão importante, para os interesses do Nordeste, __ numa resolução, pois ele não tem a visão
da gran9eza e d~s implicações negativa5 do ato
que acaba de tomar~
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O SR. JOSÉ AGRIPINO- Quero agradecer
ao aparte do nobre Senador Divaldo Suruagy que
é enrfquecedor porque lembra um fato que é da
maior importância e da maior relevância; pois,
estas culturas quase todas elas, via de regra, são
praticadas em rninifún.dios. A cultura do fumo,
·a cuJtúra da laranja, a cultura irrigada do maracujá
e do melão é feita em pequenas extensões e esta
medida vai atingir a minifundiários, a pequenos
produtores rurais que vinham crescendo com
perspectiva de agregar renda para a sua família
e ciescer na vidci. Com esta _a[itude do Banco
Cei1tral, como muito bem colocou o nobre Senador Dívaldo Suruagy no seu aparte, os pe(iuenos
produtores ver-se-ão impedidos de crescer, gerar
riquezas e de crescer na própria vida.
Estamos aqui para lembrar este tipo de proble..
ma. Não sei se aqueles que votaram essa Resolução, têm conhecimento de que no Nordeste se
pratica a agricultura que não é apenas a do algodão, milho e feijão. Não sei se eles desconhecem
que no Nordeste está sendo implantado, hoje,
um dos mais promissores pólos de produção de
frutas tropicais de todo País e que a atitude que
eles tomaram virá a matar, no nascedouro, uma
excelente perspectiva económica do próprio Brasil e nos cabe a responsabilidade de convocar
essas pessoas para lhes diz_er isto e lhes cobrar
uma atitude. O que nós queremos - e vamos
fazer através de requerimento - é exigir a presença de S. EX' o Sr; Presidente do Banco Central
e do Ministro da Agricultura para que aqui esclareçam esse fato e desse esclarecimento se corrJjam
os erros cometidos e as injustiças praticadas com
a região nordestina. Com um detalhe; isso tem
que ser feito com urgência, porque além de a
medida atingir a agricultura, em alguns setores,
atinge também a pecuária. A pecuária também
está alijada da taxa de juros subsidiada. Quem
qui~er prosseguir com a pecuária no Nordeste
vai ter que pagar juros de três, seis ou oito por
cento mais correção monetária plena. Sabe-se
que no Nordeste a pecuâria, que é incipiente, não
suporta semelhante taxa de juros.
Por isto, gostaria de informar a esta Presidência
que estamos encaminhando um requerimento,
e gostaríamos que tramitaSse com a uigênciapossível, porque O caso requer uma análise rápida
do problema, em virtude de dezenas, centenas,
milhares de nordestinos estarem a aguardar uma
definição deste assunto, por parte das autoridades.
federais.
O Sr. Edlson Lobão aparte?

Permite V. Ex" um

O SR. JOSÉ AGRIPINO prazer, Senador Edison Lobão.

Com o maior

- O Sr. Edfson Lobão-SenadorJoséAgripino
Maia, desde logo quero manifestar a minha solidariedade ao requerimento que V. EX" apresenta.
Penso que este Parlamento e em particular o Sen~do ~em o dever de apurar com rigor aquilo
que na nossa ur_gência significa um desvio, pelo
menos em relação ao Nordeste brasileiro. Há uma
semana, mais ou menos, receb1 um telefonema
de um Prefeito do interior do Maranhão, e até
conversei o assurito com S. & o Senadof Hugo
Napoleão, que me diZiã que os juros agrícolas
no Estado do Maranhão estava em torno de 20%
ao mês, Eu não acredftei naquela informação e
naquele mesmo dia conversei com o Presidente
do Banco do Brasil, que confirmou isto. Nós no
Nordeste estamos pagando juros agrícolas para
investimento da ordem de 20% ao mês.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO agora custeio.

rnvestimento e

O Sr. Edison Lobão- E _agora custeio,~-"
o

custeio_talve_z a partir de junho, mas também está
previsto isto,

O SR. JOSÉ AGRIPII'IO -

de março.

_

A partir de J•

_-

O Sr. Edlson Lobão- A partir de 19 de marçu-. Agora isso é um horror, o que se pratica Coili

o Nordeste é a política da liquldáção. Até parece
que é uma destin_ação bíblica o sofrimento do

Nordeste, e nós que somos nordestinos temo;
o dever de lutar contra isto. Eu não aceito que
o Nordeste continue sendo tratado çomo párias

da Nação brasileira._ Nós temos uma renda per

capita que corresponde a 113 da renda per capita nacional, precisávamos por isto ser tratados
de maneira diferefldaaa. E eu rne_ recordo, emi-

nente Senador, que logo que assumi o meu mandato de Deputado, em 1979, jurifu-coma Comf~~
são do Interior da Câmara dos Deputados, constituímOS uma comissão especial, um siritpóSio, pára examinar essa questão- do Nordeste, Depois
de longos e longos debates, _em que ouvimos
todos os governadores do Nordeste, e diversas
autoridades, dentistas, elaboramos um relató_rio
- e eu fui o relator deSS& comissão-- e levam~s
ao Presidente da República; a Bancada inteira: do
Nordeste presente, e -o Presidente comovido com
aquilo chamou os seus ministros e disse na nossapresença, que das 28 suQestões ali apresentadas
ele ~ueria que pelo menos 24 fossem imediatamente postas em prática, o·nobre Séhãdor Hugo
Napoleão, que era Deputado, como eu, àquela
época, recorda-se mufto-- bem disso. Pois bem,
nem a ordem do Presidente da República foi cum.;
prida. Esta é a- maneira-que se trata- o Nordeste
brasileiro. Pois é este so(rin]~nfo-·c:fue-pãfe-ce infindável que precisa ter cobro. Muito obrigado a V.
Ex'

O SR. JOSÉ AGRIPINO -

Muito obrigado

a V. Ex' e desejo dizer, mais o segUinte: tenho
presente na m_inha consciência de_ que a _obrigação do parlamentar, neste momento. é escrever
a Carta constitucional~ mas mu_ito mais do que
isso, é, tambéró, ser urn fiscal_ daquilo que deve
acontecer em cada uma 4as nossas_ regiões. Evidentemente que vamos exer~r essa fiscalização
para que aquilo que é prometido venha acontecer,
e para que aquilo que esteja incorreto seja corrigido.
Há um o_utro de:talbe que preciso salientar. Viajando pelo interior de qualquer Estado do Nordeste, hoje, na área rural, se verifica uma quantidade enorme de casas _fechadas, que são exatamente as casas dos que abandonaram o campo,
por ausênda de condições de sobrevivência, e
se d_eslocaram para as cidades médias ou grandes. Dentro de muito pouco tempo- vo.u repetir
- os caminhões paus-de-arara que já não mais
existiam, porque foram substituídos pelo conforto
do ônibus, vão voltar a existir, pelo aumento da
migração, decorrente da peJVersidade que se pratica com a Região Nordeste. E contra isso _é_ que
nós nos insurgimos.
O Sr. Lavoisier Maia aparte?

Permite V. Ex"

um·

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Com o maior
prazer, concedo o aparte ao nobre Senador Lavoisier Maia.
O Sr. Lavoisier Mala - Nesta tarde,_ quase
noite, Sr. Presidente._ vejo um pronunciamento_ da

maior importância em defesa do Nordeste brasileiro, proferido pelo Senador José Agripino, em
que- aborda um assunto em que o Nordeste é
violentado. Quero me associar a V._EX', e ficar
feliz, porque vários Seii8dores também_ usaram
da palavra, se associando ao Semldor José -Àgripino. Agora, nesta hora tão grave para o Brasil,
especialmente para o Nordeste_brasileiro_, e~ vou
lutar_ para que os homens públicos deste País,
os Senadores da_ República, que estão aqui nesta
Casa defendendo o povo brasileiro, o povo nordestlnO, que nós que temos essa responsabilidade
façamoS
união maior em defesa do Nor-deSte, para que ele~ já tão pobre e tão sofrido,
nãO_ venha ã ser prejudicado, mais ainda, por medidas de pessoas que não conhecem o Nordeste.
E _eu tenho a lamentar mai_s ainda, Sr. Presidente,
é que justamente, tenho ceiteza, d~ que no Qoverno do Presidente José S~mey, que é um nordestirio do f'.'\c)_ranhão, que conhece os nossos problemas e as nossas dificuldades, não vai permitir
que _uma medida tão arbitl:'ária esteja prejudicando
o, pOVO nordestino, especialmente, os mais po- bres. Eü me assOcio à iniçiativa do Senador José
Agripino, convocando urgentemente o Piesidente
do BancO -CerltraJ, que deve_ antes de tomar uma
medida dessa conhecer o- Nordeste e os nossos
problemas, comO também- O Ministro. da Agricultura. MeUs parabéns, mihhas congratulações por
esse Oportuno pronUnciamento. Senador José
Agripino;

-um-a

O SR.- JOSfAGRIPlNO -Muito obrigad~,
Senador Lavoisier Maia.
Sr. Presidente, encerrando as minhas palavras,
gostaria de r~tterar que estou entrando com um_
requerimento convocando a presença de S. Ex•
o Presidente dó Banco Central e o Ministro da
AgricUltura~ pãi-a que aqui seja respondida fundamentalmente_uma pergunta: qual é o pecado que
estão cometendo aqueles que trabalham com a
cultura de soja, no Piauí e no Maranhão; qual
é ~o-pecado que estão cometendo os q1,1e. trabalham n~ cultura_qe la_ranj~. na Bahia e em Sergipe;
qual o pecado que estão-cometendo os que trabalham na cultura cfe furrio de Sergipe, Alagoas e
B'ahia; qual O pecado dos plantaàores e trabalhadores da cultura de abac<ll!L ªª·Paraíba, de coco
de" tOdó- õ_-tl9rdeste; do tor'n.ate d~ Pernambuco;
da castanhã-de-caju, do babaçu, enfim, por qUe
foTaffi~eir:cliJídOS-e -dessa exclusão por que estarão
cOr\denado_s _a_ Passar nlais dificuldade- do qUe
já vêm passando?
__
_- J~sta. portanto, era a minha colocaçãÕ e a afir~_:
fnaÇ:áo de que neSte Parlamento pi'õcui'aremos
eXercer perrnanenterhente alerta fis_cªli?.aç_-ªo_-~ denúncia contra injustiças que se pratiquem ou ve6ha_m a se p-raticar contra- a Região Nordeste do
Brasil. ·
- ~ ~]J~to.?brigado .. (Muito bem! PaliTias.) ~
INSTITUTO DE PREVIDÉNCJA
DOS CONGRESSISTAS
17~ Reunião Ordinária
realizada em 4 de fevereiro de 1987

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano
de hum mil novecentos e oitenta e sete, às ctezes.
sete horas, sob a Presidência do Senhor Senador
Nelson Carneiro e com a Presença dos Senhores
Conselheiros Senador Passos Pôrto, Deputados
Nilso_n G1bsot1 e _Raul Bernardo e Senhores Luiz
dq Nascimento Mo-nteiro e Dr. Geràldo Guedes.
reúne-se, ·ordinã.l"iai"néftte, o-·-con.selho DeliberatiVO: do lrt?tituto de Previdência_ dos Congressis~
_tas-lPC, para ~preciar os seg_uintes proces?Os: .:.._

Março de 1987

a) de averbação de mandato dos Senho~s_ N?Jdyr
Rossettl, Carlos Ferreira Peçanha e Antonio Oswaldo do Amaral Furlan;- b) de concessão de
pensão a: Marlene Vale_ Soar_e,s Silva, com Parecer
favorável dO Senhor Conselheiro Dr. Geraldo Guedes; Adelmar Soares da Rocha Filho, com Pafecer
favoráVel d_o Senhór Comielheiro L.uiz do Nascimento Monteiro; Augusto de Almeida, corn_Pare- ..
céf favorável do___Senhor ConselheirO Deputado
RaUl Bernardo;- c) de aUXIlio-doença .a Dina
Tiflo- Gaivão de VeUasco, com_ parecer favorável
do Senhor ·conselheirõ Dr. Ge:ra1do Guedes. Colocados em discussão, foram todos aprovados por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião às dezessete horas e tririta minutOS. E, pant"constar, eu, Zilda Neves de Carvã.lfió,
secretária; lavrei a presente ata que, depois de
lida e aprovada, s_erá _assinada pelo Senhor Presideh_te._

18' Reunião Ordinária,
realizada em 19 de fevereiro de 1987
Aos dezenove dias do mês de fevereirO do ano
de hum r:nil novecen!QS e oire:Ilta- e sete, às dezeSsete _horas, sob a presidência c:b Senho( Senador
Nelson Carneiro e cOm a presênça dos Senhores
Çonselheiros Senador Passos PôrtO, DepLiiadõs
Nilson Gibson, Milton Figueiredo e Raul Bernardo
e Senhor Luiz do Nascimento Monteiro, reúne-se,
ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Coqgressistas-lPC, para
apreciar os seguintes processos: -a) de concessão de pensões a partir de 1o de fevereiro do
corrente ano: a Aécia. Ferreira da Cunha, Airton
Esteves Soares, Airon Carlõ.S -aa Silva Rios, Antô-nlo Alves de Mora_is, Antônio Cordeiro Pontes, Altair Chagas, Alcides Francise,qto, Alvai:o 9aüdên- ·
cio, Arthur Virgilio do CéiiTno Ribeiro Neto, Brasília
Ramos CaiadO, Carlos Eloy Carvalho Guimarães,
Carlos Wil$on Rocha de Queiroz Cm:npos, ·cels_o
Peçanha, Edésio Frias de Araújo, Francisco -Josê Ferreira_ Studaft, Fláyio Palmier da: Veiga, Jáder
Fontenelle Barbalho, Jorge Vargas, Jorge Kalume, Jarbas de Andrade VasconceUos, Jo,s~ Frejat,_
Manoel Cavalcanti Novaes, Milton T eixEi_ira Fi_guê"iredo, Nilson do Canno, Odilon Salmôrfa,_Octacílio
Alves de AlmeiáÇI, Oc;tacHio Nóbiega Queiroz, Ra ui
Bernardo Nelson de Senna, Raymundo (Jrbano,
Raimundo Gomes de Araújo Parente~ SebastiãO
Andrade e Wilmar Palis; """":" b de averbação de
mandai!?: de F~~íano CO_rrEia_ q?rtes, Hugo ~~
d.ini, Albino Coimbra filho, WiiS9f!_Leite Braga,
José l1no_co __e _E:dísio frias de Araújo; - c) de
aUXilio--doença: a.l\ffredo_Eustáquio Pilito; Ana Helena F. de Uma, Kleber Batista de_ Souza, Afnilcar
Alves de Queiroz, Alexandre Pfaender e Joaquirri
M. Dias Menezes. CoJocados em disc!,Jssão foramtÕdos aprOvados por unanimidade_: Nada n;ais h·a:~
vendo a tratar, é encerrada a reunião às dezessete
hóras e qUarenta mirí.utoS:"E, j5arã"'cbnstar, eu
Zilda Neves de Carvalho, SeCretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. _
19!' ReuniãO- O"rdlnárla,
realizada em 25 de fevereiro de 1987

_Aos vinté. e dnco dias do mês de _feyereíro do
anõ de hum mil_nOVecentos-e oitent~- e sete, às__ _,_
dezessete horas, sob a presidênCia dOSenhor Senador Nelson Carneiro e com a presença dos
Senhores Conselheiros Senador Passos Pôrto,
DeputadOs Nilson Gibson, Milton Figueiredo e
RaUl Bernardo e Senhor Luíz-do Nascimento MonteirO; reúne-se, ordinariamente, o _ConSelho DeliberatfVo dÕ-InstitUto de Previdêi"lcia dos C6ngres:
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sistas--IPC, ·a fim de tratar de assuntos diversos.
Uda

e aprovada a ata

da reunião anterior, o Se-

nhor Presidente concede a palavra ao nobre Conselheiro Nilson Gibson, Para relatar os Processos

n"' 1.076/86 e 1.127/86 em que são in~eressaàas
a SASSE -: Oa. Nacional de S~uros Gerais e
a SOMA Oube de Seguros. Ambas se prCipôem
a oferecer aos parlamentares e funcionários de
ambas as Casas do Congresso Nac[onal os seus·
planos de seguro de vida em grupo, tendo como

Estipulante das Apólices o JPC._O r'elatõr opinou
pelo indeferimento dos pedidos, alegando que
junto ao Instituto já existem várias seguradorê!S
prestando serviço que vêm atendendo plenamente às suas finalidades, nã_o havendo além do mais
retribuição compensadora que justifique o vOlu-

me adidonal de trabalho que advida com a Incursão de mais seguradoras. O parecer foi colocado
em discussão e os Senhores Conselheiros Passos
Pórto e M.iltoit Figueiiedo comentaram a màtéria,
reforçando o parecer do relator. Em votação, foi
o mesmo aprovado sem restrições. Em pauta,
a seguir, a diferença verificada nos valores das
pensões a serem pagas a partir do mês de tevereiro/87, entre os parlamentares com_a mesma contagem de mandatos, notadamente entre Senadores e Deputados, tendo como causa a oscilaçáo
do número de cliárias registrado mês a mês dura que findou, entre as duas Casãs dó CongieSso.
Após a discussão, ficou estabelecido que- Se e-ntendesse como ''diárias pagas aos c-ongreSsistas", a que se refere o art. 20, inciSos I, alínea
"a'' e 11, .in fine, da Lei n" 7.087/82, alterados,
respectivamente, pelas Leis n"'s 7.266/84 e
7.586/87, o maior número de diárias pagas aos
Deputados e Senadores, mensalmente, abstr.:;lídas as diferenças pessoais percebidas a estetítulo
em cada Casa. Para o cálculo das pensões aos_
segurados obrigatórios será tomada a média das
diárias pagas aos parlamentares nos 48 {quarenta
e oito) meses da Legislatura, entre as duas Casas,
aplicando-se o mesmo critério para o futuro.
Quanto à diferença porventura existente ao final
de cada Legislatura, será solicitado o seu pagamento à Casã cujas diárias fiquem abaixo da média referida acima. A matéria será regulada através
da Resolução que tomará o número 4/87, oficiando-se às duas CasaS para conhecimento da decisão e as providências cabíveis. Em seqüência,
foram apreciados os seguintes processos: ~a)
de concessão de pensão: a Amilcar Alves de Quei~
roz, Ronaldo Passos Canedo, OséaS Cardoso
Paes, José Ruy da Silveira Uma, João Faustino
Ferreira Neto, João Carlos de Petribu de Carli,
Haroldo Sanford de Barros, Eurico Bartolomeu
Ribeiro, Djalma Alves, Bessa, Délio dos Santos,
Aurélio Peres, Ary Kffuri, Arnaldo Barbosa Maciel,
Afrfsio de Souza Vieira Uma, Antônio Mazurek,
Antônio Florêncio de Queiroz, António Carlos Rosa Rores e Agenor Nunes de Maria;- b) pecúlio
do IPC: a Ruth Barbedo FerrEira, viúVa do ex-P"arlamentar Lenoir Vargas Ferreira, falecido em
1~>-8-86; - c) de aUXilio-funeral: a Maria Souza
de Araújo Jorge, por morte do ex-parlamentar
José Guilherme de Araújo Jorge, ocorrido em
27-1-87;- d) de integralização de carência: a
Sebastião Rodrigues de Souza Júnior, Albino
Coimbra Filho, Antônio Osório Menezes Batista,
Jackson Barreto de Lima, João Bastos Soares,
Ciro Nogueira Lima, Balthazar de Bem e Canto,
José Nogueira Tapety Júnior; Rlcardo Christiano
Ribeiro, Daltro Jacques D'omellas, Luiz Ferreira
Martins. Mário Juruna, CelsQ Fortes do Amaral.
Clarck Charles Platon; - e) de auxílio-doença:
a Rosental Antero Alves Júnior. Colocados em
discussão, foram todos aprovados por unanimidade. Em continuaçao, foram ainda apreciados

e

igualmente_ aprovados os processos de inscrição
dos seguintes __ segurados facultativo,s: Adailton
UoineS--Pereira, Adeildo Alves da Silva, Alei Vieira
de Melo _Aguiar, Alciri? Oaldino Caputo,--Aifredo
Obliziner, Angel~ Vida! Neto, Aqtç:nio_ Moreira dos
Saf1-tos, Arabel~ da .Silva, Arlindo_ O:ema, Cariorita
Luiza de Souza Gomes, CarloS-At,~.gusto de_Ça_m~
j:>os Velho_, (Ã_rlps_ Auglist_o V!eir;:t Ramps, CarlOs
Rocha Santana, Cello de Almeida Rocha, Oeusa
Maria Gonçalves Marimçm, Da'0_ da Trindade Cor~
reia, Djalma de Fátima Dias, Donizete Lameu Moreira, Edson José Guima~es, Ellane Figueira de
Almeida, Francisco Alves Ferreira, Oifson Lopes
da Silva, llio Antonio dos Santos Junior, lrandy
GonçaJv_es da Silva, Israel Testa, lvanise Xavier
Reis Camib Bezerra, Jadnta Bemadete da Silva
Canipos, -Ja\der- CarrijO, Jarbas Rocha Gomes,
João B_atist:l Soares de Souza, Jcião Marques Alves, Jorge Pereira Rosa, José Aires da Silva, José
Roseo Filho,_ Laudelina Cotriri, LouriVal Ferreira
Birino, Madalena Serafim doS- Santos; Marcos José de Campos Lima, Marcos Santiago Naud, Maria
Coeli de Souza Ferreira, Maria de Fátima Lessa
Magalhães Pereira, Maria de Fátima Oliveira, Maria
da Conceição Rodrigues Bírbeire, Maria do <:armo.
Lopes de Vasconcelos Filha, Maria _do Socorro_
SouSa 'Costa,~·Maria Elza: d.e. OllYeira,- Maria José
Fagundes Barbosa, Maria Luci_a Bomtempo Martins.PiàJi, Maria_Terezinha Nunes Neves, Maria Vilan(Ara-ujo MoUra, Mário Draus[o Oliveira de Azeredo, Paulo de Frederico Ozariam, Rãlmundo dos
SantOs Filho, Raimundo Nonato. Freitas, Regina
Liliari Leitão de CaiValho Magalhães, Rita çle Cás·
sia Costa Ribeiro, Roberto Carlos Lopes, Ruth Bernardino dos Santos, Ruth Evan Medina Figueiredo, Samuel Porto _de Sales FÜho, Sigrid Tapajós
Távora, SilvOimã._r Alves de Oliveira, Sonia Medeiros .de Oliveira. Suely Correia Guíinarães, Tereza
Alves de Oliveira, Ulisses Astolfi, Valdivino llario
da Cruz, Valdete Leite de Aquino, Vanderilo Rodrigues da Silva, y-ictor Hugo Pinh~iro Lima, Vonaldo
Felismina Gorries, Wanderley José Neiva Souto,
Wesley Carlos _Mohn e Zely S_oares de _Oliveira.
Fica sem efeito,_ na Ata da Reuni~o de dezenove
de fevereiro de hum mil novecentos e oitenta e
sete, o registro de concessão de pensão a Arthur
Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, vez que naquela
reunião fora ap~-ciado e_ aprovado requerimento
em que-solicitara integralização de carência. Nada
mais havendo a tratar, é encerrada a reunião às
dezessete horas e cinqüenta e cinco minuto$. E,
p.ãia conStar, eü,-Zilda Neves de ÇaiValho, Secretária, lavrei a presente ata que, depois d~ lida e
aprovad~, _será a-ssinada p~lq Senhor Presidente.
0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Dfretorla da Subsecretaria de Administração
de Pessoal do Senado Federal convoca os ex-servidores abaixo relacionados, para, no prazo de
3 (três) dias útefs. corrtã.dos da data da publicação
deste Edital, comparecerem no 5~" andar do Edificfo do Anexo I do Senado Federal, a fim de formalizarem a rescisão contratual prevista na Resolução n" 130, de 19aú e il~ Ato da Comissão Diretora do Senado Federal n~' ]2, de 1978.
Assessores Técnicos
· José viCente Elias

Aluisio Raimundo de Carvalho
Sérgio Luiz C. R. Lorenzato
Ana Maria da Costa Souza
_Roberto Selva Sampaio
DeJza Luíza de Oliveira Machado
Eduardo Granhem Hennes
Unfo Ribeiro de Paiva
Joanilo de Paula Rego
Éber Soares Leão
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Therezinha Morais Gueiros
Nílson Araújo de Sousa
Secrel:árl05 Parlamentares

Maria Jussara H. Ramirez
César Augusto Miccieli dos Santos
Dulcinéla Batista
José Carlos Gomes Pereira
Lauro Newton Zak
Carmem _Silvia Furtado Lobo
Jasmina Lustosa Bucar
Sílvia Bucar Lobo-Ameno
Alcides Ribeiro Filho
Maristela Gheno
Cocdélia Maciel Monteiro
Mário César Sirriôes CaStelo Branco
DarC:y AUgusto Michiies
José Carlos Pires Gomes
Arlete T erezinha T fai Ribeiro
Ew.indro Magalhães Júnior
Paulo Domingos Vicente
Francisco José Sá Teixeira
Marta Lúcia de Melo Tavares Silva
Silene Amorelli Ribeiro Barbachan
.Márcio José Accioly Xavier
Maria do Canno Lima cerquinho NuneS
Paulo Sérgio Cunha
Avelino Leal Neto
Altevir Leal Filho
Delcídia Sousa Morais Leal
Suzanne Passos de Mendonça
Riza Vitória Ferraz Graça Couto
Lúcia Helena Albani Prado Sumares
Maria Inês de Castilhos Souza Z. Gottdim
Marina Gonçalves Lima Lorenzon
Fernando Américo da Costa Souza
Antônio Carlos Freitas
Maria Laura Silveira Nogueira
Jussara Henriqueta Daniel Mendes
Marly de Pinho
Maria Cristina de A A Gimenes
Rosa Maria Silvestre
Hson Alves Pequeno Júnior
Sídnei Ribeiro
André Salvatore-Cals de Oliveira
Dionísio Xavier da Silveira
Eugênio Sávio Couto Pinheiro
José Barreto Couto Filho
Maria das Graças Fonseca de Azevedo
Leda Geórgia Sampaio Leão Marques
Lúcia Maria Miranda da Silva
Secnetárfos Padamentares
Benedita GOnçalveS Low-eiro
lva Ramos da Silva
Qáudio Bonato Fruet
La!s Mann da Silva
Kazutoci Imaiuki

Maria Cristina Saliba do Yalle
Maria Inêz Gonçalves
Joaquina Português Marinho
Teima Ancone do Nascimento
Maria Máxima Batista Modesto
Almerindo Cyprtano Trind8de Netto
Carlos Luiz Nunnes de Barros
Gerinaldo Mendes Vasconcelos
Efrem Manoel Calcete Vilela
Guilhenne Jurema Falcão
Ana Cristina Jurema Esteves
Carlos André Studart Uns Albuquerque
Maria Verónica Uns Albuquerque Mattar
Jaime da Silva Telles
Cyntia Josíe Barreto S. R. Gelbecke
José Peixe
Aldemira Natália Pereira Maria
Marta Sorelly Joaquim
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lima Vieira Borges

Anízio Abdon Bestene Júnior
Marco Antônio de__B_ritto Lomanto
Hermes Lomanto Vaz Sampaio

Hélio FranCisco de Macedo

José Ivan Sarmento de Azevedo Filho
Adriana Moreira Tostes Ribeiro
"'Edinite Ismael dos S. Orlno
Terezinha Mariz Duarte Fernandes
Maria Diva Duarte Fernandes

Rossana Araújo de Melo e Silva
Oeide Aparedda Ctistaldo
Adson Luís Dias Martins
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Maria Luíza Antony Parente
üana Maria Rodrigu_es Reis

Hélder de Sousa Diógenes
Maria Conceição Dias de Souza
Luís Marcelo SilVa "Pinto
Fernanda Costa Fe-rnaridez

Germano Pereira dos Santos Roseane Huyer
Nei Luís Marques

Jussara Rubini

Gualter LoioJa Alencar

-Rodrigo Botelho Machado

César Augusto dos Santos

Cristina Mãria Cardoso
Ana Àmé~a de Lemos
Gera1dci Cardoso Sobrinho
__ Va1éria Alvarenga Orro

Fernando Guerreiro de Lemos
Luiz CãrlOS Tcischetto

Raimundo Tupinambá Alho Filho
~

Lucília Barbosa da Silva
Ana Cristina Cançado Soares
José Rodrigues Dias
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SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 1987

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 6• SESSÃO, EM 19 DE
MARÇO DE 1987
1.1-ABERTURA

12-EXPEDIEmE

1.2.1-Mensagens do Senhor Presl·
dente da RepúbUca
Submetendo à deliberação do Senado Federa] a escolha de nomes indicados para função cujo provimento depende de sua prévia
aquiesc~ncia:

- N• 50/87 (n• 60/87, na origem), referente

à escolha do Sr. Fernando Silva Alves para
Embalxador do Brasil junto à República de
Trinidad e Tobago.

-

N'~' 51/87 (n'~' 61/87, na origem), referente

à escolha do Sr. Moacyr Moreira Martins Ferreira para Embaixador do Brasil junto à República da Coreia.
Restituindo autógrafos de projeto de lei san-

clonado:

-

N~" 52/87 (n~" 62/87, na origem), referente

ao Projeto de Lei da Cãtnara n9 58/85 (n~"
3.012/84, na Casa de origem).

1.2.2- Requerimentos
-N9 15/87, do Sr. Senador José lgnácio
Ferreira, solldtando a retirada do Requerimento n"' 3/87, que propõe a criação de comissão
especial para examinar a dívida externa brasileira. Deferido.
- N916/87, do Sr. Senador Carlos Chiarelli,
solicitando a retirada do Requerimento n 9
4187, que propõe a criação de comissão especia1 para examinar a suspensão do pagamento
dos encargos financeiros da dívida externa
brasileira e suas conseqüências nos planos
externo e interno. Deferido.

-N"' 17/87, dos Srs. Senadores Fernando
Henrique Cardoso, Carlos Chiarelli, José lgnádo Ferreira, Jarbas Passarinho, Jamil Haddad
e Maurício Corrêa. _solicitando a criação de
comissão especia1 para examinar a questão
da divida -externa brasileira e avaliar as razões
que levaram o Governo a suspender o pagamento dos encargos financeiros dela decorrentes, nos planos externo e interno.

-N9 18/87, do Sr. Senador José Agripino
Maia, solicitando a convocação do Sr. Ministro
!ris Rezende para prestar infonnações sobre
·a Resolução IY' 1.266/87, do Banco Centra],
que _restringiu os subsídios do crédito rural
apliéados à Região Nordeste.

1.23 -Discursos do Expedi-e
SENADORJAM!L HADDAD, como Uder0 combate e erradicaçã_o_da_ epidemia de dengue no Estado do Rio de Janeiro.
SENADOR ff!VALDO Mo\CW.OO- Equiparação saJariaJ entre professores e fwlcionários das autarquias e das fundações.
SENADOR LEfTE CHA w:;s- Dfvida exter-

na brasileira.
1.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n 9 174/86-DF,
que altera osarts. 62,63 e 64 da Lei n"' 5.619,
de 3 de novembro de 1970, que dispõe sobre
vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos da Policia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências. Aprovado, após
parecer proferido pelo Senador Pompeu de
Souza, tendo usado da palavra o Senador
Maurício Corrêa.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 174/86-DF. Aprovada. Asanção.

-Projeto de Lei do Senado n• 2/87-DF,
que dá nova redação ao dispositivo da Lei
n• 7.435, de 19 de dezembro de 1985. Aprovado, ap6s parecer proferido pelo Senador
Mauricio Corrêa.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 2/87-DF. Aprovada. Asanção.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 162/86 (n9
a088/86, na Casa de origem), de iniCiativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe_ sobre a criação de cargos na Categoria
Funcional de Técnico de Controle Externo no
Grupo-Atividade de Controle Externo do Quadro Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências. Aprovado em primeiro turno, após parecer proferido pelo Senador Ronan Tito, tendo
usado da pa1avra o Senador Jamil Haddad
-Mensagem n 9 42/87 (n"' 35/87, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do nome de Francisco_de Assis Toledo,
membro do Ministério Público_ Federal, para
exercer o cargo_de Ministro do Tribunal Fede..
ral de Recursos, na vaga destinada a integrante
daquele Parquet, decorrente da aposentadoria do Ministro Geraldo Andrade Fonteles.
Apreciada em sessão soada.

1.3.1 -- Dl5cursos ap6s a Ordem do Dia
SENADOR FRAIYGSCOROll..EMBERGProjetos governamentais em execução no Estado de Sergipe.
SENADOR JOSÉ IGNÁOO FERREIRA Necessidade da. criação, no Estado do Espfrito
Santo, de órgão de proteção ao meio ambiente e de entidade capaz de propor e gerir
a politica industria] daquele Estado.
SENADOR LCXJR!VAL BAPTISTA- Cin-.
- qüentenário do Instituto Brasileiro para Investigações da Tuberculose -IBIT.
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Impresso so_b a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PÓRTO
Diretor~Geral

do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo

ASSINATURAS

LUIZ CARLOS OE BASTOS

Semestral ..................... ~ .......................... "Cz$ 264,00
Despesa d pastagem ·······-··· .......................... Cz$ 66,00
(Via Terrestre)
330,00

J?iretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Diretor Industrial

TOTAL

Exemplar Avulso .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .... .. ... ...... ... Cz$.

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

1.3.2- Designação da Ordem do Dia
da pró::dma sessão

2,00

Tiragem: 2.200 exemplares.

3 -ATOS DO PRESIDENTE DO SE·
NADO FEDERAL

5 - ATAS DE COMISSÕES

-NoS 98 a 103, de 1987

1.4- ENCERRAMENTO

6 - MESA DIRETORA

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS
EM SESSÃO Al'ITERIOR

4-EDITAL

-Referente à convocação de ex-servidores

-Do Senador Wgllio Távora, proferidos na
sessão de 1S-3-87.

do Senado.

7 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE
PARTIDOS

Ata da 6" Sessão, em 19 de março de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Senadores Humberto Lucena e José lgnácio Ferreira
ÀS 10 HORASACHMI-SEPRESENTES OS SRS.

SENADORES:
Mário Maia - AJuízo Bezerra - Nabor Júnior
- Carlos de Carli - Fábio Lucena - Odacir
Soares- Rona1do Aragão- Olavo Pires -João
Menezes - Almir Gabriel - -J~ubas·- Passarinho
-João Castelo -Alexandre Costa- Ed!son
Lobão - Chagãs Ro"drigues - Hugo Napoleão
- Virgílio Távares - Cid Sabóla de Carvalho Mauro Benevides - José Agripino - Lavosier
Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena
-Raimundo Lira- Nívaldo Machado -Antonio
Farias - Mansueto de Lavor - Guilhenne Palmeira- DivaIdo Suruagy- TOOtônló Vilela Filho
-Francisco Rollemberg- Lourival BaptistaLuiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar
-José lgnácio Ferreira -João Calmon -Jamil
Haddad - Affonso_ Arinos - Nelson Carneiro
- Ronan TrtO - SeverO Gomes - Fernando
Henrique Cardoso - Mário Covas -Mauro Borges -Iram Saraiva -- fiapU:ã Costã-Júrilõi""Pompeu de So~ - Maurício Corrêa .:...... Meira
Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes
Rocha_ - Márcio Lacerdo3 - Rachid Saldanha
Derzi-Wilson Martins- Leite Chaves -Affonso
Camargo -José Richa- Ivan Bonato- Dirceu
Camélro - Nelson Wedekin - Carlos Chíarelli
-José Paulo Bisol-José_Fogaça.
O SR. PRESIDENTE {José !gnácio Ferreira)
- A lista de presença acusa o comparecimento

d~

§4_ Srs. Senadores. Havendo número reg_imen-

tal, declaro aberta a sessão.
. _
Sob a proteção de Deus iniciamOs nossos trabalhos.
O Sr. 1"-Secretário proCederá à leitura do Expe-

diente.
É lido o seguinte

·· EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENlE
DAREPÚBUCA

S(JBMETENDO À DELIBERAÇÃO
DO SENADO A ESCOU1A DE NOftfES /ND/0\DOS PARA FUNÇÃO CWO PROVIMEN·
TO DEPENDE DE SOA PRÉVIA AOOIES·
CÉNC!k

MEI'ISAGEM
N• 50, de 1987
(N~

60/87, na origem)

Exé~lentíssimos SenhOr-es Membros do Senado Federal:
_De conformidade cq_m o Artigo 42 (item III}
da Constituição, tenho a honra de submeter à

aprovação de Vossas Excelências _a_ e~olha, que
_desejo faze[, dp Senhor Fe~and~_ §_ilya Alve~. Ministro de Seguridã Oasse, da Carreira_ de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República de Trinidad e Tobago,
nos termos dos Artigos 56 e 58 do Regulamento
de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto no 93.325, de 19 de outubro de 1986.
2. -Os méritos do Ministro Femando_Silva Alves, que me induziram _a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada furição;- Constam da anex~
informação do Ministério das Relações Exteriores.
81asília, em 17 de março de 1987. -José
Samey.

INFORMAÇÃO
CCIRRICULUM VITAE
Minstro Fernando Silva-Alves.
Po~o Alegre/R$, 17 de abrii- de- 1939.
Filho de DirCeu SilVa A!Yes e
Augusta da Silva Alves.
Curso de Preparação à CarTeira de Diplomata,
IRBr.
DI Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento
para Diplomata e Chefes de Setores de Promoção
Comeocial.
Terceiro-SecretáQO, 7" de deZembro de 1961.
Segundo-Secretário, antigüldade. ?:2- de novembro de 1966.
Primeiro-Secretário, merecimento, 13 de dezembro de 1972.
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Conse1heiro, meredmento~ 26 de março de
1977.
Ministro de Segunda Oasse, mereCimento, 23-de junho de 1981.
Assistente do Chefe da [)ivisão de Passaportes,

1962.
. Chefe Substitli_fo, da bivlsao- -cj~-Pa5saporte5,
1963.
~
~
Auxiliar do chefe do Departamente Consular
~

~

~-

e de Imigração, 1963/64.
-- -Na Assessoria de Imprensa do Gabinete,

1971n4:
Subchefe da Assessoria de Imprensa do Gabi-

nete, 1973n4.
Chefe da Divisão- de Atas Internacionais,
1979/82.
Barcelona, Vlce-CônsuJ, 1964/66.
Barcelona, Encarregado, 1964, 196.5 e 1966.
Ottawa, Terceiro-Secretário, 1966.
Ottawa, chefe da SECOM, 1966/68.
Ottawa, Segundo-Secretário, 1966/68.
Ottawa, Encarregado de Negócios, 1967.
Manágua, Segundo-Secretário, 196Bn1.
Manágua, EncarregadO do Serviço Consular,

1969nL
Quito, Primeiro-5ec:retári0, 1974n6.
Quito, Chefe do SÊCOM, 19i4ri6.
Allan,., Cônsul, 1976n9.
México, Ministro Conselheiro, 1982!87.
México, Encarregado de Negócios, 1983.
XXI Sessáo do Comitê ExecutiVo-.; XIx Sessão

do Consell)o do CJME Genêora, 1963 (membro).
H Reunião de Coordenação da Propaganda e
Expansão Comercial do Brasil nos EUA e Canadá,
Washington, 1967 (participante).
Reunião Extraordinária da Federação Internacional do Algodão, Manágua, 1969 (membro).
Comitiva Oficial do Minístro de Estado visita
à África Ocidental, 1972 (membro).
Comitiva do Presidente da Repóblica, encontro
com o Presidente da República da Bolívia, Corumbá Ladátio, 1972 (asessor).
~

Comitiva Oficial do Ministro de Estado, visita
à República Árabe do Egito, Quênia e Israel, 1973
(membro).
Comitiva do Presidente da República, visita _oficial a Portugal, 1973 (assessor).
. -~

Grupo de Trabalho para as cerimônias de posse
do Presidente da Reptlblica, 1974 (membro).
Reunião Extraordinária dos Ministros das Relações Exteriores dos PaíseS Americaflos, México,-

1974 (assessor).
~
XY Reunião dos Ministros das Relações Exteriores dos Paíse"s Americanos, Quito, 1974 (secretário-geral).
IV Reunião de Peritos da Organização Latino-Americana de Energia, Quito, 1975 (representante).
Comitê Assessor da Organização Latino-Amer-

·ciana de Energia. Quito, 1975 (representante).
IV Feira Intema~onaJ do Equador, Guaiaquil,

VJS!ta Oficial do Presidente da República à Colõm~
bia, 1981 (membro).
VtSita Oficia] do Presidente da República ao Pe-.
ru, 1981 (membro)_. ~Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil.
Ordem ao Mérito Aeronáutico, Oficia], Brasil.
Ordem de Rubén Dario, Comendador, Nica..

tágua:

.

xico.

Sec(eJai{a _de EStado das Relaç®s Exteriores,
em
·de
de 1987.- Paulo
Monteiro Uma, - Chefe do Departamento do
Pessoal.
~MENSAGEM

No51, de 1987
{1'1• 61/87, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o Artigo 42 (item DI)
da Constituição, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a eS_colba, que
desejo fazer, do Senhor Moacyr Moreira Martins
Ferreira, Ministro de Segtmda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaí~
xador do Brasil junto à Repúbltca da Coréia, nos
termos dos Artigos 56 e -58-do Regulamento de
Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto
n9 93.325, de I de outubro de_ 1986.
2. Os méritos- do Ministro Moacyr Moreira
Martins Ferreira, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Rela~
ções Exteriores.
Brasília, em 1 7 de março de I 987. - José
Samey.

19!?.(diretor~Jio pavi!Mo)._ .

'&ita Oficial do Presidente da República ~ Venezuela. 1979 {membro).
\lsita Oficial do Presidente da Reptlblica do Paraguai, 1980 (membro).
~Ytsfci Oficial do Presidente da República à Argentina, 1980 (membro).
.
\lsita Oficial do Presidente da Reptlblica ao Chile,
1980 (membro).
I Reunião dos Ministros das Relações Exteriores
dos Países Meinbros do Tratado de Cooperação
Arnazônfca, Belém, 1980.
VIsita Oficial do Presidente da República à França,
1981 (membro).
_
Visita Oficial do Presidente da República a Portu~gal. 1981 (membro).

~

Ordem Nadoné\1 do Mérito, Comendador, Cos~
ta do Marfim.
Ordem do_ Infante Dom Henrique, Comendador, Portugal.
Ordem do Cedro, _Comendador, Líbano.
Ordem da República, Comendador, República
kal:>e do Egito.
~ ~~
~
~
Ordem dâ Estrela Equatorial, CaYaleiro, Gabl:ío.
OrdenHio_Yalpr, Qficia!, Camãrões.
Ordem do Sol, Comendador, Peru. _ _
Ordem de Maio_ao Mérito, Comendador, Argentina. .
_Ordem do Ubertador Bernardo O'Hiooins, Co-mendador, -Chile. Ordem de Bt!~cá, COmendador, _Colômbia.
Ordem de Cri~. Comendado~, Portugal.
Ordem da Águia Asteça, Placa, México.
O Ministro Feffiando Silva Alves se encontra
nesta_ data no exercício de suas funs::ões de Ministrq_-ConseUleiro na: -Embaixada do Brasil no Mé--

II'IFORMAÇÃO
CliRJllCULUM lllTAE

Ministro Moacyr Moreira Martins Ferreira.
Burlty da lgnacia Vaz/MA, 29 de abril de 1929.
Filho d.e ClodoaJdo Martins Ferreira e
Adélia Moreira Martins Ferreira.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD/

RJ.
Curso de Preparação à Carreira· de Diplomata
JRBr.

-·curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas,
IRBr.
"SociaJ Structure and Character Structure ln
America".
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"Eementary Economics" e "lntemational ReJaLaw'·, Universidade de Har-

tions and intemãtional

vard_

EI.JA

Diploma de Ungua .Japonesa,- Universidade de
Takushaku, Tóquio.
Curso de Altos Estudos, IRBr.
__ _
A disposição da Vice-Presidência da Repúblic(J..
1950.
Editor da "Resenha de Acompanhamento de
Política Externa e Comércio Exterior do Gabinete
do \/ice-Presidente da República", 1979/82.
Adisposição da Vice-Presidência da República,
1979183. ·~
~
•
À dfsJX,sição do Gabinete do VIc:e-Presidente
da República 1979/83. .
· ·
~~
Adjunto do Gabinete do Vice-Presidente da Reptlblica 1979/83,
Elemehto de ligação do Gabinete do Vice-Pre-sidente da Reptlblica com os Ministros de Minas
e Energia_ e indústria e ao Comércio, 1979/83.
Cônsul de Terceira Classe, 27 de fevereiro de
1958. Segundo-Secretário, méteciri'lento, 24 de outubro de 1961.
Priméíro-secretáno, antigüidade, 4 de fevereiro
de 1970.
~
- Conselheiro, merecimento, 1 de setembro de
1974: ~
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 22
de dezembro de 1982.
- -Encarregado, interino do Escalão Avançado do
Gabinete do Ministro dt Estado, Brasília 1967/69.
Assessor Parlamentar do Gabinete do Ministro
de Estado, 1967/69.
Subchefe da Divisão de Divulgação Documental, 1978.
Encarregado da editaria da nova edição do Uvro "Brasil", 197Bn9.
Agregado 1979/83.
Iocoama, Vice-Cônsul 1959/6 L
Iocoama, Encarregado, 1960 e 1961.Iocoama, Cônsul, 1961/66.
Bangkok, Segundo-Secretário,I986.
- ~
Bangkok, Encarregado de Negócios. 1966.
Trieste, Cônsul, 1970n2.
Porto Principe, Primeiro-Secretário, 1972n3.
Porto Príncipe, Encarregado de N_egóclos,
1972, 1973 e 1974.
Porto Príncipe, Conselheiro, I974n5.
Ciudad Bolivar, Cônsul, 1975n6.
Seul, Encarregado de Negócios, 1976 e 197?.
Manila, Encarregado de Negócios, 1977.
Zurique, Cônsul-Geral, 1983/66.
Enviado a Seul para tratar de Imigração Coreana, 1962, 1983 e 1964.
Envladb à Saigon para planejar a Jocalizaç:ão
da futura sede da Embaixada do Brasil, 1966.
Enviado à MonróVIàpãr,i aCofnpanhar, de retorno ao Brasil, os Restos mortais dos acidentados
no avião da VARIO, 1967.
Enviado a Cura~o em l"Ussão EspedaJ, 1975.
Enviado à Caracas em Missão Especial, 1975.
Membro do "Sindicato de .Jornalistas ProfissionaiS--do Rio de Janeiro'', 1950.
Membro de "American Society of Jntemalionlll
Law", 1958.
_ _ .
Membro da ·~apan lntituteoslntemationaiAffair",

1965.

Pui>ücações:
"Parlamentarismo ver~us Presidencialismo"
(monografia), 1957.
"Introdução ao Estudo da Inflação", lnstituto
Nacional do Uvro, 1958.
"O-Japão face ao Oriente e o Ocidente", Rio,
1959.
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"Japão Brasil Perspectivas e Problemas 4a Imigração Japonesa no Brasil"_ Pesquisa publicada

__ O __SR.J~RESIDENTE (José lgnácio Ferrelra)
-Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lido~
pelo Sr. I ç,~Secre~io.

no Estado de S. Paulo. 1960.
"Perspectivas da ~ortação de Minério de Fer:
rodo Brasil para o_Japão na Década de 1960!70",

na Revista do Conselho Nacional de Economia,
julho de !963.
.
.
"RumoaoE.xtrerilõOrierite"Crônicadeviagem,

--- -- _-_São_!_i~~s os seguintes.

.. · RÉQQE;IUMENTO.
l"ilil 17, D~ 1987

Tóquio, !960.
"Coréia, O Surgimento de üma nova Potência
. SeÍJhÔr Presidente
Industrial na Ásia" (monografia), 1977.
Nos termos do art. 75, alínea "a", do Reg_iinento
"O Proálcool CQIJlO elemento de Cooperação Interno do Senado Fede;ral, requeiro a V. EX';OUviInternacional" (tese apresentada no Cu(SO de AIdo o Pl~_náriq, seja ciia~a uma Com_issão Especial,
tos Estudos do lnstiW!P Rio t3ran-c0, 1982).
COIJlposta d_e 7 (~ete)_ Srs. Senadores, para, no
Ordem_ do Mérito Na~3 _0ficial, Brasil.
_prazo de 90 -(nOventa) dias, -examinar a _questão
Ordem de Rio Branco, COmendador, Brasil.
da .dívida externa bras_Ueira e aVaJiar' as razões que
Meda1ha do Mérito Lauro Mü11er, Brasil -- _levaram o Governo a suspender o pagamento
Medalha do Mérito Santos Dumont, BrasiC
dos encargos financeiros dela decorrentes, nos
Medalha do Mérito Jornalístico Assis Chateauplanos externO- iht~mo.
briand.
_
_
- _
Medalha do Mérito do instituto Histórico e_QeoJustificação
gráfico de BraSJ1ia
A constituiÇão ..Federal eStabeiecê_~m seU artiMedalha da Inconfidência Mineira.
go 42 matérias s~eitas à competênCia privativa
Medalha Santos D~moni (Governo do_ Estado .._do Senado da_ República. O inciso N do meneiode Minas Gerais), Brasil.
nado ~rti_g~determina que compete pri\ratíVamen0 Ministro Moacyr Moreira Marti_ns Ferreira se te a esta Casa "autorizar_ empréstimos, Operações
encontra nesta data no exercício de sua_s funções ~-Ot.~-a.cQr,dos eJ:Cter::nos, de _qualquer natureza, de
de Cônsui-Gera1 do Brasil em Zurique.
interesse dos Estados, do Distrito ·fed~ral e dos
Secretaria de Estado das Relaç9es Exteri_ores, f•fu-nicíPios, OUvido -o--PCfáei' ExecutiVo F'edeiãl".
em
de
de 1986. -Paulo MonO processo de eridivfdamento externo dos paíteiro Uma, Chefe do Departamento do Pessoal. .ses pobres, e do Brasil, em particular, foi transformado no último qüinqüênlo em um mecanismo
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei
de estrangulamento do desenvolvimento econ6sanclonado:
mico das nações. Assim, de importadores de reN952/87 (n"'62/87, n_a orlgein), de 18demarç:o
cursos reais do exterior, como nação em desendo corrente ano, referente ao Projeto de Lei d? _ YOJvimento, passamos a exportadores de p-oupanCâmara n"~ 58, de 1985 (n~ 3.0_12/84, na__ Casa _ça doméstica sOl;)~a- rUbrica _de juros da dívida
de origem), de iniciativa do Senhor PreSidente
externa. De 1982 a 19&6, o Brasil pagou U_S $
da República, que aprova a participação adonâria 50.8 bilhões relativos a juros de débito externo
da "Centrais Elétricas de Roraima S.A." DO capital
total. ora, isso s_ignifiCa que os credores externos
social do Banco de Roraima S.A. (Projeto que absorvera_m da economia brasileira 1O bilhões de _
se transformou na Lei n 9 7.589, de 18 de março -dóli!fes anuais _médios no último qüinqüên!O, o
de 1987).
- -qu-e corresponde, anualffiente, a 5% do Pr6C:Iuto
O SR. PRESIDENTE (José lgruklo Ferreira)
fnterno Bruto (PIB) e a 20% da Poupança Nado-

e

-"- O Expediente lido 'LQi_~ publicação.

~~~;;~/~~ P~í~re~~~~·c~on~~~~t~~~as~~~:;:~
0

Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será
feita pelo Sr. 1?-Secl"êtârio.
Sao lidos e deíeddos. os_ segufntes:

REQUERIMENTO
N•15, de 1987
Solicitamos, rios termos regimentais, a retirada,

em caráter definitivo, çJo R~querimentQ n? 3 ,_ de

1987, que propõe a criação de uma ComissãoEspeciallilterna:, composta de 5 membros desta
Casa. com qbjetiit6eSpecífi~o de examinar a questão da_ dívida externa brasileira, no prazo de_ 90
dias.
Sala das Sessõe~ __19
José lgnáclo Ferreira.

_9e _ll\_arço c! e

198_7. -

REQUERIMENTO
N•16, de 1987
Solicitamos, nos térmos regimentais, a retirada,
em caráter definitivo,_ do Requerimento no 4, de
1987, que propõe a criação de uma Comissão
Especial, composta de 7 membros, para, no prazo
de 90 dias, examinár e avaliar aS raz.ões e os fa_to_s,
que lew;~.ram o Uóverno a qecretar a suspensão
do pagamento dos ~nÇÇKgos financeiros da dívida
externa, bem como as importantes .conseqüências_dela decorrentes nos planos externo e interno.
Sala das Sessões, 19 de março de _1987.Cados Clúarelli.
·

volvimento econômico de médio e longo prazos.
Não é por acaso que saímos do patamar de taxas
de investimento bruto de 22% do final dos anos
70 para algo em tomo de I 6%, particularmente
no último triênio.
A crise cambial que o País vive desde meados
do segundo semestre de 1986, troUxe à tona essa
asfixia que agoniza a Nação. A queda no volume
de reservas internacionais líquidas para 4 bilhões
~de dólares em meados de fevereiro passado e
a patente crise de liquidez externa, juntamente
com desequilíbrios internos na esfera do abastecimenta e dos preços relativos, e ameaça do recru-desdmento do processo inflacionário com recessão econômica, levaram o País à declaração da
moratória_ externa.
Ap6s a suspensão do pagamento dos juros da
dívida externa no dia 20 de fevereiro último, as
autoridades econômlcas do_ País iniciarãO a gestão junto aos credores e~mo~ visando a _renegociação plurianual da dívida, sob a forma de um
acordo global definitivo.
O acordo externo que deverá ser firn1ado com
O_s credores dependerá dç) aval do Senado da
República, na forma do referido artigo 42, inciso
II, da CohstitillÇáó F'ederal. Deve-s~ Compreender
que o acordo externo será de interesse dos Estados, do Distrito ·Federal e dos Mtinfcípios. Enfim,
da própria União. Ademais, cerca de 1O% da dívi·
_c;la a ser renegociada pertencem diretamente a
Estados e Municípios.

Março de 1987

Em _face do exposto, julgamos impresdndivel
a imedi_ata constituição de Uma Comissão EsPé·
cial Interna no Senado, nos termos requeriâos,
para-qUe possamos, nO momento oportuno, deJiberar sobre a matéria. _ _____
..
-Tãl CóiTiisSão pOderá -ãna1izar a própria origem
e formação da referida dívida,_ acompanhando e
-ã"Precià"ndo, outrossim, a estratégia' goveman:tental da negociação, devendo, aç;lemais! t;tos !imites
de sua ·competência e possibilidade, buscar influenciar Jjàerariças_ políticas_ ~ parlamentares e
-pãrtidáriã:s-- e, pof meiO de1ãs, ã própria opinião
púbUca dos países credores, sobre a c;onve_ni~I:"tcia
de obter~se com presteza e eficácia _a _adoção de
novos e-corilpatíveis padrões no relacionamento
eritre ins_ti_tuições credoras _do primeiro mundo
e as naÇõ~s ein vias de desen_volvi_m~_oto,
De tudo isso~ mãnte~-se-á inform.,.Ç_o 9 Poder
f.:..egislativo braSileiro, atràvés dO_ Sen~do Federal.
Sala dãS Sessões. 19 c;le març_o de 1987. Fernando Henrique Cardoso- Carlos Chiarem- José Ignádo Ferfelra -Jarbas Pass.a·
rinho -::...... Jamil Haddad - Mauricio Corrêa.

... REQuEruMENfO
N• 18, DE 1987
Nos termos do inciso I do_artigo 418 do Reg:

rneriio fuierno, requeiro ã conVo<::açãó de S. ~
o Senhor Ministro Iris Rezende, a fim de que, pc
rante o Plenário, preste informações sobre as r.:
zOes pelas quais a Resolução do Banco Cel!i_!:
do Brasil n9 1266, _de 27 de fevereiro de 1987
restrinQiu a apenas algtins produtos os subsídir~-.:
-d6 crédito rUral aplicados à Região Nordeste.

Justifk:ação
t(Re~iução n9 1.266_retro citado, acreSce(li_,
at~s_ encargos financeiros dos_ ç4&eioS agríco!;:_·

_e pecuários a correção monetária plena, resscl
desta imposição os créditos de cu.st~;,
algUijS produtos indicados na Rc
solução no l.245, de 9 de janeiro d~ste _ano.
-Ocorre, entretanto, que na Região Nordeste OL:
tras lavouras, como o fumo enl-1\lagqaS e 11·
Bahia, o caju no Ceará e Rio Grande do Nor:t_,
a laranja em Sergipe, por exemplo, são de grane.
importância económica, quer pela geração <::.
emprego, quer pelo valor do produto e cons'=
qüentes efeitos no c_or:nércio e__ \J;lbl!-tos arreo,:;.dados.
Desta fonna. a discrimin~ç_ão de_ssas impo1
tantes lavouras regionais, pela imposição da C01
reção monetária aos financiamentos da prod1
ção, resultará em prejuízos consideráveis à econ(
mia da região, já bastante afetada ultimament
pelas adversidades climáticas.
Eis,_ em resumo, a razão da inic_iativa de com•
cação, conforme an!lllciei em prõnlinc:iamer~t
nesta Casa na sessão -do dia 16 pã:sSadõ.
., Sal~ _das Sessões, J9 _Çie
·çte 1987.
Senador José Agrlplno ~a.
vando~se

dasJavot~ras ~e

_m_arç9.

-- O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreit.
- Os requerimentos lidos serão puplicados
posteriormente incluídos em Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio)- Coi
c_edo a palavra ao nobre Senador Jamil Hadd~·
-<::orno Uder do PSB.

Ó SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Core
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revi~
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ano passado, juntamente com OS SeriadO!·
Amaral Peixoto e Mª_rcpndes Ciadelha. fizem<
parte de uma comissão para verifiCar a situaç-

Março de l 987
da saúde pública do Estado do Rio de Janeiro,
tendo em vista, principalmente, uma análise do
surto de dengue, que se alastrava naquele Estado.
Sr. Presidente, ficou multo claro_ que, a partir
de 1974, as estãtísticas nci campo de Saúde neste
Pais, infelizmente, involuíram, se somaram no
acréscimo do número de casos, na malária, xis·
tossomose, doença de Chagas, tuDerC:uiOse, enfim, várias doenças transmissíveis, infecfo..contagiosas.
Naquele momento trouxemos a esta Casa o
atual Presidente da Fundação Oswaldo Cruz e
atual Secretário de Saúde do EStado do Rio de
Janeiro, o Dr. Sérgio Arouca e outra~ autoridades
no campo sanitário, para veríficarmos o modus

fadendi para erradicarmos ou âiminuinnos a incidência do dengue e evitarmos recidivas e reto-

madas de novos processos epidêmicos.

Infelizmente, Sr. Presidente, nos meses de janeiro e fevereiro, cerca de 48 mil casos já_ foram
constatados, no Estado do Rio de Janeiro, de
dengue e já se tem notícia do aparecimento em
São Paulo, em Minas Gerais e outros Estados.
Há necessidade urgente de que o Ministério
da Saúde, juntamente com a SUCAM, tome provi~
dências no sentido de que a forma mais grave
do dengue, a forma hemorrágica, não apareça
e venha a ceifar grande número de patrícios.
O problema de saúde pública há de ser encarado, neste País, com mais profundidade porque,
independente dos fatores transmissíVeis oU transmissores, há um fator primacial, que aumenta
consideravelmente o número de óbitos e de mar~
tal_idade inf4"til, que está relacionado, principalmente no Nordeste, com a desnutriçãq.
No momento em que se debate, se discute
e se votará a futura Constituição deste País, temos
que ter em mente o enfoque da saúde e da educação como os~pilares básicos, basilares, para o
desenvolvimento de nosso País. - Sr. Presidente, eram estas as palavras que desejava trazer, neste momento, a esta Casa com o
apelo às autoridades sanitárias do Estado do Rio
de Janeiro, para que com mais garra, muito mais
ânimo e com mafs metas, inclusive financeiros,
possam combater e tentar erradicar a epidemia
de dengue que grassa em nosso Estado. Muito
obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENtE (José lgnáclo Ferreira)

--Concedo a palavra ao nobre Senador NiVa1do
Machado.
O SR. NWALDO MACHADO (PFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O Poder Executivo enviou, recentemente, ao
Congresso Nacional mensagem e projeto de lei
do maior interesse social. A proposição institui
na administração federal inclireta a figura jurídica
da fundação pública. Como se sabe, a educação
nadonal apresenta estranha dualidade: de um lado, conta com instituições autárquicas; de outro,
com entidades fundadonais. Ambas exercem as
mesmas funções, possuem as mesmas responsabilidades e vivem basicamente de recursos ptíblf..
cos. Entretanto, seus regimes sllo diferentes. A
mensagem e o projeto de lei em tela reconhecem
que as fundações possuem caráter nitidamente
público, apesar de serem consideradas pessoas
jurídicas de direito privado.Assim, estabelece uma
convergência, que ê reivindicaÇão antiga de professores e funcionários, sobretudo das instituições
de ensino superior. Ao criar-se a figura da fundação pública será possível eliminar disparidades
danosas, como as desigualdades salariais entre
o pessoal das autarquias e fundações e as diferen-
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ças de critérios- de acesso e de promoção. Se
professores e funcionários possuem atribuições
idênticas _nos dois tipos de instituição, como se
justifica que a sua carreira e a sua remuneração
sejam diferentes? Mas é o que presentemente
aCOnféC:é. Até a hora da aposentadoria estabelec;:em-se diferenças con-strange:doras: os funcionários fazem jw à aposentadoria integral, nos termos da Constituição vigente, ao passo que os
empregados das fundações são sujeitOs a outras
normas. MeSmo oo professores, que, segundo o
máõdamento constitucional, têm direito à aposentadoria integral, no caso das fundações são
tratados diferentemente, nos termos da ConsoUdação das Leis da Previdência Social. Como admitir que a funções iguais correspondam retribuições desiguais? Como justificar estas diferenças
de tratamento?
Por tudo isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
impõe-seque o-- Congresso Nacional discuta e
vote com a máxfma urgência o referido projeto
d_e lei. Há todo um çontingente de recursos humanos que não pode esperar mais por uma medida
concreta que lhes faça justiça. Há toda uma série
de importantes instituições de ensino, com altas
responsabilidades, cujo funcionamento depende
do tratamento adequado ao se_u pessoal. É indiscutível que o processo educacional depende, antes de tudo, de pessoas competentes que devem
ser adequadamente tratadas pelo Poder Público.
Não há dúvida de que a elaboração da nova
Constituição é tareià magna. Mas, sem prejuízo
dessa missão, que deve ter_ prioridade, o Poder
Legislativo precisa atender também a necessidades nacionais, como estas, que não podem ser
adiadas. Tenho recebido rQarúfestações do meu
Estado, Pernambuco, para que sejam tomadas
providências no sentido de aprovar com a possível
brevidade, este projeto de lei. Mais ainda, estas
mãnifestações que venho recebendo chamam a
atenção para utna outra questão de justiça. Temse em vista eliminar especialmente as desigualdades entre autarquias e fundações que se dedicam ao ensino superior. Para os efeitos do projeto
em estudo, incluem-se _os Centros de Educaçao
Tecnológica. autarquias vinculadas ao· Ministério
da Educação. É necessário, porém, 'incluir em'
geral as instituições de ensino federal de I 9 e
2 9 grcius, supervisionadas pelo .Ministério da Educação. Há, também, diferenças salariais, de acesso e promoção entre professores desse nível ligados a fundações e a autarquias. Por isto mesmo.
se <? Poder_ Público se propõe a tratar igualmente
as instituições e ·o pessoal do ensino superior,
é coerente proceder do mesmo modo no que
se refere ao pessoal de ]9 e 29 graus. Com isto,
completa~se a obra que se faz necessária há tanto
tempo.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aciüi
fica o meu apelo__ para que examinemos com a
necessária presteZa estes reclamos, alvos, aliás,
de proposição que apresentei, na legislatura passada, a esta Casa. Como o texto constitucional
vigente não permite que o Poder Legislativo tome
iniciativas no que se refere à organização da-administração federal, bem como às suas repercussões fmanceiras, tive a honra de propor aos nobres
colegas um projeto de lei autorizativa. Vejo hoje,
com grande satisfação, que a luta está prestes
a ser vitoriosa. Aprovando e, se possível, aperfei·
çoando a proposição enviada pelo Excelentfssimo
Senhor Presidente da República, estaremos prestando um serviço à causa da educação nacional.
Sr. Presidente, no novo Regimento que esta
Casa está adotando, em caráter transitório, consta
que, a qualquer momento, atende_ndo à neces·
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sidade do desdobramento das tarefas do Senado,
poderão ser instaladas as Comissões TécflicaS.
Ora, na oportunidade em que o Senado vai
examinar de modo detalhado o projeto a que tive
oportunidade de me referir, sobre a equiparação
entre professores e funcionários das autarquias
e das fundações, justifica que s_e instalem as Co~
missões competentes para evitar que, de modo
açodado, de afogadilho, se.. dê um parecer em
plenário sobre uma matéria de tanta importância.
_É esta a razão pela qual apelo para a Presi·
dência, no sentido de que adote as medidas n~
cessárias à instalação das Comissões Técnicas
que representam a primeira assessoria ao Plenário
e que, consultado _o Plenárlo e esta Casa, possam
essas Comissões serem instaladas oportunamente. É este o apelo que, em .readitamento, dirijo
à Presidência desta Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Jgnáclo Ferreira)

- ConcedO_ a- palaVúl ao nObl:e- Sen.cidor Leite
Chaves.
O SR. LEITE CHAVES(PMDB- PR. Pronunda o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: ·
Estou voltando a esta Casa, onde passei 8 anos:
Chegamos aqui, em 1975, em companhia de outros Srs. Senadores. À época, Sr. Pregjdente e,
Srs. Senãdores, nós não éramos efetivameftte Sen~dores. Nó_s é_ram.9s advogados de acusação.
Nós chegamos nesta Casã para mudar, através
de palavras, um regime que nem nós e nem a
Nação aceitava. _
Na sua grande sabedoria, a Nação brasileira
conseguiu, sem violência, encaminhar o regime
por novos caminhas. Lembro-me das muitas ve·
zes em que, empenhado com a minha .consciência de advogado, de ajudar os meus companheiros naquele compromisso nacional de obter a
democratização brasileira, recebíamos apartes,
como este do saudoso_ amigo, Senador Dinarte
Mariz: "Senador Leite Chaves, V. Ex"s estáo querendo mudar com p_a1avras um reglme que se
estabeleceu peJa força". É uma regra sociológica
que, somente pela força, se recupera um regime
que por ela se estabeleceu. E mesmo assim a
Nação brasileira, sem violências se encaminha.
agora, para a nova Constituinte.
Isso é do seu feitio e da sua vocação. Vejam
V. ~s que _somos um país que realizou a Independência em 1822 sem que houvesse guerra; os
escravos foram lil?~rtados, em 1888,_ s_em que
guerra hguvesse; em 1Ba9 proclamamos a República, sem que g·uerra houvesse; Getúlio__y_argas
entrou no poder e dele saiu sem guerra; os militares assumiram o poder e dele saíram sem que
houvesse violência. Então, a nossa tradição é realmente _uma tradição pacífica. Acredito ......,. e direi
em discurso posterior - nesta Constituição que
vem e nesta Casa.
Sr. Pregjdente,_Srs.. Senadores, aproveitando esta oportunidade, quando a tribuna está vazia e
a Mesa me faz um apelo para que fale, desejo
abordar um assunto que parece da mais alta importância, que é a dívida brasileira. São cento e
tantos bílh~ de dólares que devemos. .
Sabem V. Ex's que o Brasil não pode pagar
essa dívida e nem esses juros. E, ao mesmo tempo em que não pode, o Brasil _carece_ ~e mais
100 bilhões de dólares. Por que, Sr. Presidente?
Porque os investimentos não foram completados
no passado.
.:
Eu vi, rec..entemente, no Oeste do País, saindo
de Cuiabá, a estrada Cuiabá-Santarém parada;
a Hidroelétrica de Caiabis parada, que fornece
o quilowatt mais barato no mundo, porque não
tem dinheiro. Enquanto Isso, Juara, Porto dos
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Gaúchos, Sinop e Alta Floresta são iluminadas
com óleo vindo da Arábia Saudita.

A mesma coisa ocorre com Apiacás. Então;
O Brasil é o único país tlO ri1Uiido,- a essa altura,

que pode aplicar mais 100 bilhões de dólares
com segurança de rentabilidade. Uma fábrica pela

metade não tem condições de pagar seus investi-

mentos. A minha posição nesta Casa, ao lado
da de muitos Senadores, será a seguinte: o Brasil
se re-cusa, doravante, a ser um país subdesen-

volvido. Seremos amigos daqueles que nos ajudarem a sair do subdesenvolvimento. Se nos engaJfi.
nhássemos numa guerra com a Argentina, por
exemplo, existiriam dólares para que nós nos destruíssemos, como estão existindo para a guerra
entre o Irã e o Iraque.
Existem informações dando conta de que há

débitos entre países que chegam· a um trilhão
de dólares. Sr. Presiden~. Srs. Senadores, se exis~
te alguém- devendo um tn1hão de dólares é porque
do outro lado existe também alguém credor d~
um trilhão de dólares. E quem é credor de um
bilhão de dólares-pode multo bem emprestar ao
Brasil mais cem bilhões de dólares.
Ontem, em entrevista com jornalistas ilustres
a convite do Embaixador da Austrália, dizia S.
EX' que não podia conceber como o Brasil não
conseguia pagar seus débitos. Depois de ouvir
as nossas razões, apresentadas por um nosso ilustre colega de bancada e professores da: Universi~
dade, conveio ele que, reaJmente, o Brasil carecia
de estudos. Pedimos, inclus[ve, o apoio, através
do Embaixador da Austrália, para que nos ajudassem nessa caminhada. Mostrávamos que a própria Austrália, que deve cem bilhões de dólares,
está em situação difícil. Só que a dívida da Austrália não está sujeita a spread, a elevadas taxas
de risco. Sabem -v. Ex1's que as taxas de risco
no País- são as mais elevadas do mundo. Quando
se emprestava dinheiro ao Brasil exigiam-se a~
maiores taxas. Havia a compreensão implícita de
que coniamos o risco de não-pagamento. Nós,
antecipadamente, jâ pagáVamos os rlscos da mo-

ratória.

- -

Sabem V. Ex'S que esse dinheiro que roi emprestado ao Brasil e a países suJ...americanos não
é dinheiro americano. Os americanos nunca emprestaram dinheiro ao Brasil. Sabem também V.
Ex"s ([Ue essaS vultuosas somas pertencem aos
árabes, é dinheiro oriundo da venda de petróleo.
Depois que os árabes ricos compraram metade
de Londres, re~nstruíram New York, que parece
um espelho, como vi com estes olhos, passaram
eles, através dos bancos desposltários, a empres.
tar dinheiro aos países subdesenvolvidos. Pagássemos hoje esse débito e o Oriente não teria 9
que fater com esse dinheiro a não ser se destruir,
como está se destruindo. V. EK's devem ter vfsto
no Time e na Newsweek que, anos atrÁs, a Ará.bia Saudita rica, nadando em dinheiro à época,
elaborou um plano para fertilizar suas terras. Trabalhos admiráveis de engenharia foram t'eltos, inclusive, para trazerlceberg da Groeh1ândia e levar
água doce para as areias desérticas. J;:videntemente, não sendo isso possível não houve outro
caminho a não ser emprestar dinheiro a países
subdesenvolvidos.
O País, Srs. Senadores é viável. Para mim, Brasn
não são apenas os Estados do Rio d~ Janeiro,
São Paulo, o meu Paraná, ou Minas Gerais; são
O começo de Brasil. O que empolga e amedronta
é o Oeste do País. E sem qlie resolvamos, c_onsdentemente, a abertura para o Oeste, nós seriipre
teremos problemas.
Esfe é um País sem terremotos, sem grandes
conflitos internos._ Hoje, inclusive, n6s estamos
vivendo um instante de alta produtividade nado-
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nal. Então o_ problema não é do País nem do d~ 60 bilhões de dólares! São as estatísticas ofi·
povo, o problema é do_ regime. Porque esta Casa,- cials que nos .inform.am.
.
por mais sábia que seja, não apresentará nunca
Recentemente, o Presidente da República, conleis que esta.beleçam o equilíbrio, num regime siderando que a questão da divida estava mais
em que 50% da rer~.da nacional pertencem a uma diiici!, que a negociação estava se tomando mais
meia dúzia de pessoas. E, ainda assim, marginaw agressiva, vendo que u1trapassava, inclusive, a ai~
lizado com está o povo, suas_esperanças sao gran- çada fçm:nal de uma atividade ministerial, recorreu
d® nesta <:asa, inclusive na Constituinte. Eu ac:re- a um ilustre__ )lomem da atualidade para Ser o
dito nessa Constituiçãq; sobretudo se houver a negociador dessa 9í~da, e ele não ac;:eitou. É,
presença popular nesta Casa, porque esta Casa
réalmente, uma tarefa_ dificil, mas ~amente
s6 trabaJha convenientemente se houver fiscali- possível. Nós temos que convencer o mUndo, isso
zação por parte do povo. Além disso, poderemos facilmente se convence, de que o Brasil necessita
ava1iar a eficácia da--COnstituição, após _sua apro- desse dinheiro, e russo não há_nenhum exagero
vação, ln totum ou nas partes mais divergentes,
de que o mundo será_ mais rico se o Pai_s sair
mediante um plebiscito de âmbito nacional.
dos limites do subdeSenvàlvirrientO. Eu até ousa___ Srs. Senadores, esta~ .convencido ~digo isto ria propor, com a permissão desta Casa, - mocom a modesta autoridade de quem foi parla· desto advogado que sou, mas que, ao longo dos
mentar nesta casa e advogado durante longos
anos, como funcionário do Banco do Brasil não
f~ outra coisa.senãO compor dívidas e execuções,
anos, de quem viu a aplicação da lei como chefe
do Ministério Público Militar e parlamentar da Co- dentro e fora do País -se esta_ Casa, concordasse
missão çle Constituição e Justiça e mesmo com
e não houver alguém mais qualificado - e exisminhas limitações, conheço a lei em toda a sua tem pessoas para isso, ousaria propor, repito, dar
etiologia - de que se_ nós não fizermos, desta minha contribuição ao Senhor Presidente da Revez, um_~ Constituição que satisfaça aos anseios pública nessas negociações. Não somente havenadonai_s, va_mos viver aqui, duzentoS imos de- rão de aceitar a prorrogação dignamente, oontrapois, o que se verificou na Fr;mça de Robespiérre,
tualmenW, como verão que é umi!i das únicas
lembram-se os Srs. Senadores: majoritário o Paráreas do mundo em que novas aplicações podetido Republicaria, não se preocupou eSsa Maioria rão se·r feitas com segUránça, mas jamais às taxas
a não ser com seus privilégios e vantagens. Enga- que prevaleceram, ou às atuais taxas.
nado, o povo reagiu, e de__luta em _lyta chegou
O Sr. Odadr Soares - Pennite v. Elo um
a Napoleão Bonaparte. Sabem V. Ex's que os
caminhos aqui serão outros. Outros são os instan- aparte?
tes, outros são os momentos.
O Sr. Leite Chaves -Com toda honra, ouço
1utro instante Oificíi, ·para mínl: o meu "Partido V.Exo
esta vivendo, Sr, Presidente, Srs. ~nadares, um
dos momentos mais difÍceis de sua vida. Mü vezes
O Sr. Odadr Soares- Nobi"e Senador Leite
a OPosição! Chegamos ao Oovemo de forma ca- Chaves, queria. relativamente à primeira parte- do
discurso de V. Ex!',- que trata da questão da divida
racterizada, quando o nosso Presidente faleceu
externa, fazer breves Conieiltários. Primeiro, que
no caminho. Assumiu a Presidência um ilustre
o Governo se _viu na qb_rigaÇ_áo, por não dispor
~-membro desta Casa, .embora de Partido oposto~ ma,s rnuito digno e muito amigo noss_o. Mas
de outras alternativas, d~ qecretar a moratóf!a referentemente ao pagamento dos juros da dívida
Sua Excelência teve que montar, com dificuldade,
externa. Mais importante-do que ISso; a meu ver,
llrrf Ministério que não representa os novos an·
neste momento, é o fato de os bancos nossos
seios nacionais. Não consegui, por circunstâncias
credores criarem embataços para a prorrogação
excepcionais, falar com Sua Execlência, para
dos prazos de vencimento_ da díviclQ._Acompa·
mostrar as nossas ansiedades partidárias. Depois
das eleições, que deram um novo veredicto nacionhada dessa decisão dos nossos credores. vem
uin fato mais grave: 6- BraSil- ilào está exportando
nal, ,o caminho de Sua Exç:elência seria ajustar
suficientemente para que, ccimo resultado da ba_um novo Ministério à nova ~ressão popular saí·
da das umas. Se não há sintonia ou inexiste harlança. comercial, tenhamos dMsas suficientes p;:
monia entre um Ministério e o Partido _mé)joritârio
ra, neste momento, arcar com. as despesas d~
nesta Casa, as dificuldades de Governo _serão as
divida. Então, o Brasil está às voltas com dua5
maiores, e maior ainda na Constituinte. Se_ n6s
questões se:nissirnas, ambas prOvocadas por nc!:sos credores externo! A primeira, -eres criam tod;:aqlli não encontrarmos um _Ministério que repre-sente_os anseios nacionais, anseios estes vfsíveis
série de dificuldades para renegociar a dívida. '~
a segunda, parece até que há uma orquestraçãc
e palpáveis nestas últimas eleições; encontraremos, inclusive, dificuldades em dar ao País uma
dos países credore_s, no sentido de impedir QJ--<·~
o Brasn continue a exportar em escala suficiente
Constituis;ão que esteja à altura das suas espe·
para que desta importação e da importação cp;_.ranças. Esperava inesmo que depois daqu_elas
fazemos resu1te uma diferença favorável ao nus.s-:
eleições, os Ministros, sentindo-se eomprometiPaís. de modo que coffi ela o ~s possa cobai1
dos com um instante_apenas de transição, pusesas despesas da divida. Então, estamos vivenck
sem à disposição seus cargos ao Presidente da
um impasse muito sério, Isto é, mesmo que c-República, para que novas composições se fizesnossos credores, neste instante, concõfdem e r;:
sem representando a nova realidade nacional. A
negociem a divida externa, as nossas exportaç~
meu ver, os dois grandes Problemas do País são
exatamente por culpa dos países credores, 1"!,;_;._estes: a @estão_ da composição ministerial e a
dívida brasileira.
estão se fazendo de forma satisfatória, isto é, d""~.c-.
- Em 1981, eu escrevl um artigo na Folha de
não estão resultando divisas em- condições r.,
$. Paulo, que foi incluído no modesto livro que
satisfazer ao pagamento dos juros dessa. dívf.-'1~
Então, em relação a esta segunda questão, o Ql.l=
eu escrevi. "Consciência d~ Oposição'', mostranseria exatamente a diferença da exportação e i1r.
do q\Je o r.eesC:alonarm:n~_ era ª-única ahemativa,
paquela época, porque a nossª dfvfda j~ ultrapas- , portação, parece-me que há uma orquestra.ç:J!i,
sava a 20% do nosso Produto lntemo Bruto. Hou- dos países credores no sentido de criarem emb:::.
raçqs ao nosso País na medida em que, coft!•
vesse a recomposição e nós não estariamqs, ao
vimos agora no ~ês de fevereiro, o superávit ,_t
longo desses anos, pagando, Srs. Senadores, os
balança comerdal foi praticamente ínsigniflt:ru;_t,_jUros que estamos pagando. Veja, V. Ex'- pobre
inclusive em relação ao mesmo superávit do ai.-!'
_deste País! -nós pagannos em cinco anos maís
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.!~----------------~~~~~~~~~~--------~~----brasileiro deveria debruçar--se e particularmente

dores de longa experiência e qualificação para
a luta das leis e da Constituição que vem.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Passa-se à discussão do projeto, em turno único.

o Senado Federal, porque parece-me que as na-

bem!)

O Sr. Mauricio Corrêa - Peço a palavra,
Sr. Presidente.
-

de 1986. Então, parece-me quê esta é uma ques~
tão da maior gré!Yidade, sobre a qual o Parlamento
ções hoje chamadas credoras do Brasn iniciaram
um movimento no sentido de criar embaraços

à. nossa própria soberania, na medida em que

o Brasil, da forma como

va~ vai ter que declarar

a moratória relativamente à totalidade da dívida.
Eram esses os registras que gostaiia de fazer ao
brilhante discurso de V. EX'
O SR. LEITE CHAVE8 -

O SR:-PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)
- Está- esgotado o tempo destinado ao Expediente.
·
Presentes na Casa 47 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

V.Ex' o faz com

grande oportunidade, e é correto nfsto. Sabe esta

Casa, muitos dos Senadores sabem melhor do
que eu, que muitos países e tnuitos bancos não
desejam e não querem a nossa falência, mas não
querem, de forma alguma que saiamos da faixa

do Subdesenvolvimento.

O Sr. Odacir Soares- Mas como as coisas
estão ocorrendo, o Brasil vai , necessariamente,

ter de declarar a moratória para toda a dívida.
O SR. LEITE CHAVES -É verdade que muitos
bancos resistem à moratória, porque se tiverem
que contabilizar o débito muitos haverão de ir
à falência. Algumas revistas americanas, inclusive. indicam que 11 O bancos chegariam à falência, mas o Pais tem condições de contornar essa
situação. Como? - De acordo com a lei americana. o banco que não contabiliza um áédito
não recebido, por determinado tempo terá que
fazê-lo como prejuízo. E muitos irão à falência,
porque diversos bancos desses têm mais do que
40% do seu capital aplicado no Brasil.
Como é que nós ehCorltfmlaiitOS Srs. Senado~
res, uma solução económica e jurícüca para -isso?
Está às vistas: o Brasil náo pode pagár em dólar,
mas pode pagar em cruzado. Assim pagaríi:ll'Jlos
a todos os nossos- credores do Banco Central
do Brasil. Por conseguinte através do grande povo
americano do seu Presidente e do Congresso
americano, nós conseguiríamos Uma modificação legal, em -que se- assegurasse aos bancos
o direito de_contabilizar esses créditos do Brasil
como ativos fJXos em seus balanços e em- seus
~stros. ~ não criada maior dificuldade. e teríamos, Sr. Presidente, condições de melhor encaminhar as nossas necessidades para efetivar -e
completar os nossos investimentos.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-A Presidência pondera a V.Ext- que seu tempo
está esgotado.
OSR. LEITE CHAVES -Sr. Presidente_._ concluo. Ontem, V.~ me concedeu a palavra e não
tive tempo, pois foi a minha modesta posse nesta
Hoje estou fa1ando porque V.Ex' e a própria
Mesa manifestaram o desejo de que alguém usasse da palavra. Assim não tive, na rapidez de ontem,
oportunidade de me congratular melhor com os
meus pares. No instante da nossa posse, da minha
e da do Senador João Menezes, estava havendo
reunião para a escolha do nosso Uder, que com
muita felicidade registro ser um dos homens mais
qualificados neste Pais e pertencente a nossa bancada. Então, o usei tocar nesses assuntos, porque,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não somos mais
a Casa e, sim, a Casa passada agressiva, embora
de acordo com a consciência. SOmos represen·
tantes de um povo extremamente pobre, sofrido
e que deposita larga margem das suas esperanças
nas nossas determinações e n~s nossos posicionamentos. E nenhuma lei será feita com eficiência
sem que resulte de amplo debate; e é dentro desse
crlt~o que estarei ao lado de V.Ex•s, de Sena-

casa

Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado no 174, de 1986-DF, que altera
os arts. -62. 63 e 64 da Lei n~ 5.619, de 3
de novembro de 1970 :-- que dlspõe sobre
vencimentos, indenizações, ·proventos e outros direítos da Polícia Militar do Distrito Federal-, e dá outras providências (dependendo
de parecer).
Nos termos do art. 6° da Resolução no 1/87,
designo o nobre Senador Pompeu de Souza para
proferir parecer sobre o Projeto de Lei do Senado
n'174/86-DF.
.
O SR. POMPEU DE SOUZA (PMDB :..__DF.
_Para emitir o parecer. Sem reisão do orador.)
-Sr._Presidente e Srs. SenadoreS:·
Com à presente- proPoSiçã-o legiSlativa, OEXcelentíssimo Senhor Presidente da República, nos
termos do ~11: 51, comblné!do corri o art. 42, item
V, da Constituição, submete à consideração do
Senado Federal a alteração dos artigos 62, 63
e 64, da Lei n 9 5.619, de3 de novembro de 1970,
que dispõe sobre vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências.
Inclusa, Exposição de Motivos do Governador
do Distrito Federal, da qual extraímos o seguinte
(r~c:_bo e.tucidativo:
"Faz~se, por cons_eguinte, mals que oportuno ~m reexarrie dos artigos 62, 63 _e 64,
da Lei n 9 5.619170, no sentido de ser introduzido naqueles dispositivos legais a concessão
do auxilio-funeral para os dependentes de
policiais militares. bem como sejam fiXados
os valores correspondentes."

Trata-se ~o- seguin~e: a lei prevê um auxíliofuneral parã os policiais militares. mas não dispõe
sobre o aux11io-funeral para os seus dependentes,
e é isso que se acrescenta neste projeto.
O projeto revela~se sorreto, no que pertine à
iniciativa do Presidente da República, assegurada
pelo art. 57, inciso N, da Lei Maior.
Por outro lado, cabe ao Senado Federal a análise exclusiva do projeto, por se tratar de assunto
relacionado com_· pessoal do Distrito Federal, nos
termos do art. 42, inciso V, e ait. 17, § 1~. ambos
da Lei Maior.
O projeto. destarte, escoimado de qualquer eiva
de inconstitucionalidade e injuridicidade, evidenciando-se, em Seu mérito, oportuno e convehiente, merece, a nosso ver, ser aprovado. E é um
ato de justiça, porque esse auxílio existe para os
dependentes do pessoal das Forças Armadas,
mas náo existe para as corporações axciliares,
Polícia Militar e Corpo de Boinbeiros do Distrito
Federal. E _é__ à extensão dessa providência que
o projeto visa, sendo, além de conveniente, um
ato d_e justiça.
Este o parecer, Sr, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício
Corrêa, para discutir o projeto.
O SR. MAURiCIO CO~ (PDT - DF.
Para discutir o projeto. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs:. SenadOreS:
Na verdade, trata-se apenas de uma correção
da Jej ita iTiedida em que ela não fiXou o quantum
exato do auxílio-funeral dos dependentes da Polícia Militar.
LamentO qu"e se perca eSta oportunidade de
faier- ufna _Verdadeira justiça com a corj:>otação
policial do Distrito Federal. Sou, inclusive, ca-autor do EstatutO da Associaç~o das Mulheres e
Dependentes dos Mllitares da Polícia Militar de
Minas Gerais. Tendo em vista o requerifnento mmtar, os soldados e oficiais não podem fazer suas
associações, e elas~ então, se organizaram, a
exemplo do Rio de Janeiro, através dessa associação.
Há, Sr. Presidente, aqui _em Brasília, uma entidade chamada SHlS, encarreg"ada de distnbuir caSas
à população carente. Há oficiais, inclusive, htl soldados, praças de um modo geral, cabos, há mais
de 20 anos na fi1a da SHIS, tentando obter uma
casinha para abrigar sua famílía. LamentQ qu__e
se perca a oportunidade de não fazer melhor justiça à corporação da Polícia Militar do Distrito Federal. Infelizmente, como o· que se_ pretende aqui
é só isso, a Oposição, que represento neste instante na bancada de Brasília, se manifesta favoravelmente à aprovação do projeto. (Muito bem )

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Feireira)
-Continua·em disCussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Soãnadores que o aprovam queirãm permanecer sentados, (Pausa.)
Aprovadõ.0 SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
-Sobre a mesa, redação finai que será Ii_9a pelo
19-Secretário.
-

É-lida a seguinte

Red~çiio final do Projeto de Lei do Senado n• 174, de 1986- DF.
O Relator apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 174, de 1986 - DF,
qUe altera ós artiQos 62, "6j e 64 -da Lei n9 5.619,
de 3 de novembro de 1970, que· dispõe sobre
vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos da Polícia Militar do Distrito Federal e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 19 de març:o de 1987.Pompeu de Souza, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Lei do Se-

nado n 9 174, de 1986- DF, que altera
os artigos 62 , 63 e 1!4 da Lel n• 5.619,
de 3 de novembro de 1970, que dispõe
sobre vencimentos, lndenizações, proventos e outros direitos da Polida Militar
do Distrito Feder3.1 e dá outras providências.
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O Senado F~_cler"l deçre_ta_:

_ Ao mesmo tempo que se ajusta aos cânones

Art. 1" O art. 62, o 'parágrafo únicO do art.
63 e o p~rágrafo único do art. 64 da Lei n" 5,619,

coiistituC:10nais, o projeto não encontra óbic:e de
natllieza jUrídica.
de 3 de novembro de_ 1970, passam a vigorar
Em seu mérito, a proposição reveste-se de concom a seguinte redação:
veniência e oportunidade, uma vez que idêntic::a
delegãçã:O é oJerecida ão Góvernador dõ Distrito
"Art. 62.__ AUXJ1ioMFuneral é o quantitativo
Federal para a fixação do quantum indenizatório
concedido para despesas com sepultamento
dos integrantes da Polícia Militar, ex-vi do artigo
de policial militar ou de seU dependente ..
2q da Lei n" 7.4_12, de 6 de dezembro d_e 1985.
Art. 63. .............................
..-.~ ,
Tratando-se de corporações que são consideParágrafo_ único. _Q -ªUxílioM(yneral relativo
radas forças <;~uxiliares, e, conseqüentemente, reao dependente do policial militar é equivaservas do Exército Brasileiro, nada mais justo que
lente ao valor de 1 (um) soldo do respectivo
propiciar aós seus integrantes idêntico tratamenposto ou graduação, não podendo ser inferior ao do soldo de Cab_o-PM.

Art. 64.

.. .............................__.______... .

Parágrafo único. O_ disposto neste artigo

aplica-se, no que couber, ao
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aUXJlio~funeral

relativo ao dependente do policial militar."

Art. 2 9 Os efeitos financ_eJros resultarites da
execução desta lei vigoram a partir de 17 de janeiro
de 1985, correndo as correspondentes despesas
à conta dos recursos orçamentários da Política
Militar do Distrito Federal.
Arl 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 41 Revogam-se as dispõstções em cOntrário.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira_)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A matéria é dada como definitivamente aprovada.
O projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

to.
Por outro lado, destinado a imprimir aos efeitos
que preconiza maior rapidez e objetividade nas
decisões afetas ao Governador do Distrito federal,
não se vislumbra na proposição qualquer _entrave
constitucional de natureza financeira.
-Evidenciando-se constitucional e juridico e, no
seu mérito, conveniente e oportuno, Dpinamos
pela aprovação dO projeto, em consonância com
o que estabelece a Resolução _n9 1, de 1987, desta
Casa.
_É o parecer, Sr: Presidente.

-·O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira}

. . . . . Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votãção,
Os Srs. senadores qué o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa)
- AproVado.

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
'"-'--Sobre_ a_ mesa, redação final da matéria que
será lida pelo Sr. 1~-Secretário.

-ltem2:

É lida a seguinte

Discussão, em turno _único, do Projeto de
Lei_do_ Sen_.,do n" 2, de 1987- DF, que
dá nova redação ao dispositivo da Lei n 9
7.435, de 19 de dezembro de 1985 (depen·
dendo de Parecer).
Nos termos do art. 6? da Resoh,1ção n" 1, de
1987, designo o eminente Senador Maurício Corrêa para proferir parecer sobre o ProJeto de Lei
do Senado n" 2, de_1987 -=DF.
O SR. MAORICIO CO~ (PDT - DF.
Para emitir parecer.)- Sr. Presjdente, Srs. Senadores
O projeto de lei,
epígrafe, objeto da Mensagem Presidencial n" 049! de 1987 (n9 051, na
origem}, pretende dar nova redação ao caput
do artigo 2~ da Lei n" 7.435, de 19 de dezembro
de 1985, e, em decorrência, atribuir, ao Governador do Distrito Federal, competência parTtxar
os valores_ percentuais devidos pela Indenização
de Habilitação Bombeiro-Militar,
A redação a ser dada ao dispositivo é seguinte:

em

"Art. 2~ A indenização de Habilitação
Bombeiro-Militar é devida ao Bombeiro-Militar pelos c:ursos realizados, com aproveitamento, em qualquer posto ou graduação,
com os valores percentuais frxados pelo Governador do Distrito Federal."
A matéria, nos termos do que dispõe o artigo
57, inciso IV, da Lei Maior, circunscreve-se à competência exclusiva do Presidente da República,
no que diz respeito à inc!ativa.
Cabe_ao Senado Federal a competência privativa para examiná-la, mercê do que estabe]eçe
o artigo 42, inciso V, em combina~ão com o artigo
17, § 19, da Constituição.

Redaçáo ftnal do Projeto de Lei do Senado n• 2, de 1987-DF.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Lel do Senado n9'2, de 1987-DF, que dá nova
redação ao dispositivo da Lei n? 7 .435, de 19
de dezembro de 1985.
Sala das Sessões. 19 de março de 1987.MaUiido COJTêa. Relator.
ANEXO AO PARECER

Redaçáo llnal do Projeto de Lei do Senado n• 2, de 1987-DF, quedá novaredação a dlsposJtlvo da Lei n• 7.435, de 19
de dezembro de 1985.

-tYSiriadõ Feâeraf iêSOive:
Art.-1, Oêaput doartigo-2?daLein 9 7.435,
de 19 de dezembro de 1985, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 2<? A indenização de Habilitação
Bombeiro-Militar é devida ao bombeiro-militar pelos cursos realizados, com aproveitamento, em quaJquer posto ou graduação,
com os valores percentuais fiKados pelo Governador do Distrito Federal."
Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Arl 39

Revogam-se as disposições em con-

trário.

O SR. PRESIDENtE (José Ignâcio Ferreira)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
ii di!iCUSSâO.

A matéria é dada como definitivamente aprovada, dispensada a votação.
o·projeto vai à sanção.

- O SR. PRESIDENTE (José lgnácio -Ferreira)

-ltem3:
-_DisC:ussão, em Primtífo tl.iffió, do Projeto
de Lei da Câmara ri<? 162-; de J 986 (n9
8.088/86, na~ Casa de origem de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que cfis..
põe sobre a criação de cargos na c~oria
fundona1 de técnico de controle externo do
Grupo-Atividade de Controle -EXterno do
Gfuadro Permanente da Secretaria Gerai do
Tribunal de Contas da União, e dá outras
providências (dependendo de parecer).

O SR_. PRESIDENTE (José lgnáclo Fe"rreira)
-Nos termos do art._ 6 9 ela Resolução n9 l, de
1987, designo o nobre Senador Ronan Tito para
proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara
-no·J62JS6.
. O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Para
proferir" parecer.) ......:. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em anexo à Mensagem n, 388, de 6 de agosto
prôximo passado, o Excelentissimo Senhor Presi·
dente _da República submete à_ co_nsi9eraçáo do
__Congresso Nacional, nos termos do artigo 51 da
Constituição, projeto de lei, que "dispõe sobre
a criação de cargos na Categoria Funcional de
_Técnico de Controle Externo do Grupo-Atividades
de Controle Externo do Quadro Permanente _da
Secretária Geral do Tribunal de Contas da União,
e dá outras providências".
Aprovado na Câmara dos Deputados, com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, do
Serviço Público e de finanças, a matéria velo à
revisão desta Casa, em obediênc-ia ao disposto
no artigo 58 de nossa Carta Política.
-0 projeto pretencre, especificamente, a criação
de 150 cargos efetivos -de Técnico de Controle
Externo, a serem providos mediante concurso pú·
blico de provas (art. 2~). e 20 cargoS em comissão,
a serem providos privativamente por ocupantes
de cargos referidos no artigo 4" da proposição.
Ao sublinhar a juste;:a da iniciativa, o MinistroPreSidente da Coite de Contas Federal assevera
que "não parece demasiado, justificando a Oportunidade da proposta, esclarecer que o Tribunal
de Contas- da União, com jurisdição em tOdo o
território nacional, dispõe de apenas 795 Técnicos
de Controle Externo para atender às inspeções
que abrangem cerca de 1.11 O Unidades da Administração Dii-eta e 425 entidades da Administração
lndireta, além do exame da legalidade das conces~
sões iniciais de aposentadorias, reformas e pensões".
·
·
·
nossa parte, observamos que o objetivo fundamental do projeto é dotar o Tribunal de recur~
ses humanos_ em quantidade e qualidade- que
possam torná-lo S:inda fria i$ operante- no controle
dos recursos públicos, como sempre tão escassos
e, hoje, quase inexistentes principalmente devido
aos problemas angustiantes de nossas dívidas interna e externa.
Sobre os aspectos de constitucionalidade, juri·
dicidade e técnica legislativa, nada vislumbramos
que possa inquinar de irregular a proposição em
tela, cõmo tãmbém s_e apresenta em perfeita cOnsonância Caril oS parãmerros coliStitUcionais-financeiros. já que, a teor do respectivõ artigo 6~,
as despesas correspondentes correrão à conta
do Orçamento geral da União.
--Já que no mérito o projeto é conveniente e
oportuf'!o. opinamos pela sua aprovação, em con-

oe
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sonância com o que estabelece a Resolução no
l, de 1987, desta Casa.
É o parecer.

-

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Passa~se à discussão do projeto, em primeiro

turno. (Pausa.)

O Sr. JamH Haddad -Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Férrelra)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB -RJ. Para dis·
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:

Ontem, atendendo a uma solldtação da minha
parte, o nobre Uder Carlos Chiarelli retirou da
pauta até o dia 13 de abril para ser novamente
discutido e votado, projeto relacionado com o
Tribunal de Contas da União. E naquele momento
eu declarava que tinha sido informa~o de que

tramitava na Casa outro prOjetO relacionado com

o quadro

de pessoal do Tribunal de Contas da
União. Fui informado, agora, pelO. nobre Assessor
da Mesa, Sr. Nerione, que esse concurso já se
realizou e que o Tnbunal aguarda apenas a autorização do Senado para que possam ser nomeadas
as pessoas aprovadas no concurs_o~ CornO Se tfata
de votação em primeiro turno, acho que poderemos votar a matéria e procurarmos mais detalhes
a respeito desse assunto P.:._ara, no segundo turno,
decidirmos sobre a votação definitiva desse projeto.
Era esta a colocação que eu queria fazer, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferrofra)
- Continua em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Passa-se à votação da matéria, que, nos termos
do inciso 11, alínea b, art. 322 do Regimento Interno, depende, para sua aprovação, do voto favorá~
vel da maioria absoluta da composição da Casa,
devendo ser feita pelo processo eletrônlco. Tendo
havido, entretando, acordo entre as Uderanças,
a matéria será submetida ao Plenário pelo pro~
cesso simbólico.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto em primeiro turno e decorrido o interstício de 48 horas, previsto pelo art.
108, § 39 da Constituição, o projeto será incluído
em Ordem do Dia, para apreciação em segundo

turno.
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ArL 4? Ficam criados no Gn.ípo~-Direção e AsUnião, na categoria Funcional de Técnico de
Controle EXterno, do Grupo-Atividades de Con·
sessoramento Superiores, Código TCU-DAS-1 00
do Quadro Permanente da Secretaria Geral -do
trole Externo, Código TCUCE-Oll,os cargos
Tribunal de Contas da União, na forma do Anexo
constantes do Anexo I desta lei.
li desta lei, 20 (vinte) cargos de provimento em
Art. 2? O primeiro provimento dos cargos da
comfssão, para desenvolvimento das atividades
Ca1egoria Funcional de Técnico de Controle Ex~
específicas de controle externo, a serem providos
temo a que se refere o artigo anterior çlar-se-á
priv.:itivamente por ocupantes de_cargos da Catena Classe inicial, mediante concurso público de
goria Funcional de Técnico de Controle Externo.
provas, aberto a portadores de diploma de curso
Art. 59 Cabe ao Tribunal de Contas-da União,
superior de ensino ou habilitação legal equiva·
mediante ato regulamentar próprio, e atendida
lente, com idade máxima de 40 (quarenta) anos,
a sistemática do Poder Exe_ct,ttivo, Classificar os
na foiTI'Ja a ser estabelecida em regulamento pró. cargos em comissão do Grupo-Direção e Assesprio do Tribunal de Contas da União.
soramento Superiores, adaptando-os à sua estruParágrcifo i:'inico. Ainscfição de-candidatos no
tura orgânica e funcional, ftxando-lhes a remuneconcurso de que trata este artigo independerá
ração nos valores da escala de níveis prevista no
de limite de idade em relação aos ocupantes de
Anexo fl, do Decreto-Lei n 9 I .445, de 13 de dezem·
cargos ou etnptegós públicos.
bro de 1976, observada a disponibilidade de reArt. 3~ As vagas_ ocorrentes na classe inicial
cursos orçamentários próprios.
das Categorias Fy_ncl_onais do Quadro e da Tabela
Art_. 6" As despesas decorrentes da execurão
· Perniailente da Secretaria Geral do Tribunal de
desta lei correção à conta das dotações cons·
Coritas da União serão destinadas às três formas
tantes do Orçamento da União.
de provimento previstas na Lei_ n? 5.951, de 3
Art. 79 ES!:a lei entra em vigor na data de sua
de dezembro de 1973, e suas alterações. na razão
publicação.
de 113 (um terço) para cada uma, na forma do
Arl 8? Revogam-se as disposições em conRegim~nto.
trário.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SECRETARIA GERAL
Quadro Permanente
ANEXO!
SITUAÇÃO ANTERIOR

1'1• de
Car~_?S:

Denominação

795

Técnico de
Controle
Extemo

SITUAÇÃO NOVA

N• de

Código

TCU-CE-011

945

na Categoria Funcional de Técnico de

O Cong-resso Nacional decreta:
__
Art 1? Ficam criados no Quadro Permanente
da Secretaria Geral do 1 ribunaf de êonfas- dã

Técnico de
Controle

TCU-CE-011

Externo

ANEXO II

Código

03

TCU·DAS-I O!

17

TCU-DAS- 102

Categoria
Direção Superior

Para atender a instituição de unidade de auditoria especializada.

Assessoramento Superior

Para Assessoramento a Ministro,
Auditores, Procuradores e Dirigentes-de Unidade da Secreta~
taria Geral.

É o- seguinte o projeto aprovado:

Controle Externo do Qrupo-AtJ\Iidades
de Controle Externo do Quadro Pennanente da Secretaria Geral do Tribunal
de Contas da União, é dá outras providências.

Código

945

795

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 162, de !986
(N9 8.088/86, na Casa de origéril)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Dispõe sobfe a criação de cargos

Denominação

Cargos

20
(~) A serem defmldos em ato regulamentar, na forma do art. 5• desta Lei.

O SR. PRESIDENlE (José lgnácio Ferreira)

-ltem4:
Mensagem n" 42. de 1987 (n• 35/87, na
origem), de 18 de fevereiro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
subrn~te à deliberação do Senado a escolha
do nome de Francisco de Assis Toledo,
membro do Ministério Público Federal, para

exercer o cãfgo de Mirilstro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga destinada a integrante daquele Parquet, decorrente da aposentadoria do Ministro Geraldo Andrade Fonteles (dependendo de Parecer).
A matéria constante do item 4 da Ordem do

Dia da presente sessão, nos termos da alínea h,

art: 402, _do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão s_ecreta.
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Solicito aos Srs. fundoná[:ios as providências

necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.

(A sessão transforma-se em secreta às 11

horas e 24 minutos e volta a ser pública às
11 horas e 42 minutos.)
O ·sR- PRESIDEI'fiE (Humbel1o Lucena) Está reaberta a sessão.
Concedo.a palavra ao nobre Senador Francisco
Rollemberg.

dendO ao eStímulo, ampliaram sua capacidade
produtiva, miJltiplicat'am seus inVestimentos em
máquinas e equipamentos e conseqüentemente
empregaram mais mão-de-obra.
De repente, este empresariado, que vislumbra

uma grande crise em face da redução da, oferta
de crédito e das altas taxas de juros praticadas
no mercado financeiro, se vê obrigado a reduzir

seu VOlume de produção, contribuindo, portanto.
para a·_desacel_eração da_ economia e a queda

Março de 1987
O SR. JOSÉ JGI'IACIO FERREIRA (PMDB

-:--:- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto à tribuna desta Casa para falar dos Qraves
problemas ambientais de que padece o Estado
do Espírito Santo.
A gravidade da situação pode ser melhor sentida na regíáo da Grande Vrtória, onde o Cçmplexo
de TUbarão está instalado. Mas a mesma situação
pode ~er encontrada em outras áreas.
A proteção do meio ambiente deve abianger
a preserVaçã-o da natureza em todos os seus elementos essenciais à vida humana e à mahuten~ão
do equilíbrio ecológico.
Assim, os mangues, a_ flora, a Fauna, os manadais, o património h[stóri_co, artístiç:o,- c~ural e
arqueológico, as praias e as cidades devem ser
protegidos para que a vida possa fluir de forma
mais saudável e feliz.
Cumpre, portanto, estudar- a criação de um
órgão de proteção ao melo ambiente que tanto pode ser uma Fundação, uma Secretaria,
uma Comissão ou um Conselho, desde que
Ofereça à socjeclade qs _serviços necessários à preservação da natureza__
__ _ _
__
.
_
Tal entidade situaria o ~írito Santo no seio
dos Estados brasileiros que já adotararp a ·~eda
rã.Çãó ao Meio .Ambiente", proferida e aprovada
nã Cói"úei"êndà das Nações CJn_iQ~s. realizad:a_em
Estocolmo, su~kia, no períçdo de 5 a 16 de junho
de 1972.
. .
.
O nosso querido Estado do Espírito Santo possui uma Fundação do Meio Ar:nbiente (FEEMA),
que, infelizmente, veio depois a ser extinta. Cat_,e_nos, agora, resgatar esta dívida para com o povo
capixaba, mediante a criação de uma entidade
que estabeleça, e execute uma política ambi_ental
que dignifique a nossa terra, em conson_ância com
as .exigências de nosso tempo e da lucidez de
nosso povo.
Há recursos financeiros, inclusive de organismOs íntei'nacionais, que estão deixando de ser
carr'eados para o nosso Estado devid9 ao fato
de não exibirm_os em nosso esquema de adminis~
tração direta ou ind.ireta uma estrutUra cqrit finalidade_ específica de definir e executar uma política
ambiental.
Tal estrutura, seguramente, haverá de ser criada
em breve tempo, pela atual adrninistta_ç~. conforme esperam todos os. que se preocupam com
a necessidade de enfrentamr!nto d9 pro:blema
ecológico.
__ . . _
__ , __
Outro assunto, Sr. Presidente:
o recente. c;rescir:ner'l.t6 ééõfiÔniico.ObServado
no Espírito Santo s.e de!leu, ~m,· gr"ande parte, aos
inveStimentos maciços -realizados pelo Governo
Federal, seja atravéS.de associações wm_o capital
estrimgeiro (C.S.T., Aracruz Celulose), ou de forma direta (FerrO e Aço-de VItória, Capuaba, P~rto
de Tubarão, etc.), ou por empresas a ele ligadas,
como é o caso_ da_ CVRD Otétbas~o; Hispanobrás,

do nível de _emprego.
Além- da per-m-ahente crise.__ estrutural e conjun0 SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
tural que corrói a economia do Nordeste, o racionamento no fornecimento de energia elétrica veio
(PMDB - SE. Prommcia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente e Srs. Senadores:
ampliar, ainda mais, o quadro de incerteza. de
Retomamos de recente viagem a Sergipe onde,
intranqüilidade e de perplexidade na região.
em companhia de Sua Excelência o Senhor PresiÉ importante, porém, sau;ntar que a crise no
dente da República, assistimos ao infcio da imple- fome(:imento de energia elétrica no Nordeste não
mentação de ações integradas de desenvolvimenfoi fruto do acaso, nem da fatalidade, nem do
to daquele Estado. Salientamos, aqui, o Projeto destino. Ela fçi prodUzida na medida em que era
de Irrigação Cálifórilia e o inldo da con$trução previsível a sua chegada e, portanto, evitável. Em
do Porto de Aracaju, _coroamento d_e u_ma luta
fevereiro de 1981, 0 Oube de Eng_enharia de Perde 130 anos do povo de Sergipe.
nambuco já previa que "a paralisação dos obras
t: bastante reconfortante para nós presenciar- de ltaparica e 0 _adiamento do ProJeto Xingó acarmos esta ação direta do Poder Públic.o na. r~gião retariam 0 racionamento".
.
.
com objetivo de superãr os -desníveis regionais
As pressões da sociedade civil não foram ouvique ainda marcam profundamente a economia
das. 0 Poder Público resolveu adotar as soluções
do nosso Estado.
.-. - - -e-propo-stas cristalizadas na burocracia insensível.
t: lamentável, porém, constatar que, apesar da
SoJusões técnicas, de curto e longo prazos,
ação eficaz do aparelho de Estado, a região é
existem inúmeras. Não foram, porém, sequer tesainda fortemente marcada por manchas de mitadas. Podemos citar algumas:
séria:
-abertura parcial das comportas de "Três
-os níveis de remun~ração da força de tr.:iba: Marias", elevando a vazão daquela empresa para
lho são sensiVelmente- baixos: 23,6% da popu1.032_ nf _por segundo~ suficiente para ampliar
lação economicamente -átiva percebe até meio
a potência média disponíVel da CHESF;
_ colocação ern operação das turbinas, adosalário- mínimo; 2'8,7% de meio a um salário rri!nimo e25,3% _d_e_um a_d_oJs salários mínimos. Cofno
nada_s a óleo diesd, situadas em Recife, Salvador
se vê, mais de três quartoS da população econoe São Luk;
micamente ativa percebem menos de dois sa]á.-----..e, finalmente, uma medida-de efeitos ienerios mínimos;
' ciiak>S e reSUlta. dos significativos, que serii:i o racio-os baixos ntveis de ren_cta repercutem, sensinamento da energia fornecida pela Eletronorte
velmenle, nas condições de saúde da população:
à-erripresa multinacional AJumar. Convém_saliena esperança de vida ao nascer é baixa, a morta- tar que a energiã COnsi.,lmida pela Alumar é fomelidade infantil atinge índices alarmantes (40% das cida a preços subsidiados (4Q% do custo de geramortesde.cria_nçascomrrienOsdel-anodeyida "ção).
.____ _
deve-se a enterites; 12% das mortes de .crianças
As providências que relacionamos, de caráter
de 1 a 4 anos têm como causa doenças imuni- .__ emefgencial e de efeito imediato, deverão ser
záveis);
--complementadas por outras que poderão supe- a situação de morbidaPe da população é
rar, por longo período, os problemas de geração
lamentável: esquistossomose, doença de Chagas, de energia no Nordeste:
-ampliação das instalações e duplicação da
tuberculose, peste bubónica e outras tantas doenças carendais.
----ligação Tucuruí!Chesf;
A triste história dó" Nordeste continua, portanto,
_ acelaração das obras de Jtaparica e Xingó.
viva, hoje, na legião de subnutridos, desempreCom 0 início do racionamento de energia elétrigados, subempregados, analfabetos; sein comida
ca. a sociedade passou a perceber a grande cone sem moradia. Passam séculos e o Nordeste tradição que se instalou, hoje, no Nordeste: aRecontinua, como sempre, uma região pobre, de
giãoauto-suficientenaproduçãodecombustiveis
exportações tradicionais, sem infr_a-estrutL!Ja c:a(petróleo e âJcool) e com balanço çambial superapaz de proteger sequer a sua eçonomia _contra
vitário tem que arcar com 0 õnus insuportável
os efeitos das secas e estiagens prolongaqas.
de um racionamento no fornecimento de energia
Diante desse quadro, é pertinente salientar u_m
elétrica, com repercurssões catastrófiças para a
etc;).
.
.
fato que vem, ainda -mais, aprofundar a sitUação
economlã regioria!. Com 0 atraso na dotação de
como sena~or__capixàba e, por isso mesmo,
da crise da economja regional: o racionameJ'!tO
infra-estruturé\ de: geração de energia elétrica no
preOcupado càm o dés_envolvfmento do meu Esde energia elétrica.
_
_
Nordeste, prevê-se uma queda de 7,5% no PIB
tado, creio que· é_ chegada a hora de o Governo
Desde 1~-de rnªrçQ próximo passado, a região
regiOnal, "o que sigilifica um prejuízo da ordem
Estadual estabelecer uma política industrial destiestá obrigada a conviver com __ um_.rorte de 15%
de três bilhões de dólares. A inibição de novos
riàda-a apelar, orientar e incentivá r os investimen~
no fomeciinento -de energia elétricà, percentual
investimentos na região por insufiCiência na geratos necessários à manutellÇão do incremento do
este que poderá ser de 25 a 30% já a Partfr de_ ção de energia representará 0 fechamento de cenprOduto observado até en~o.
. _
abril. Em julho, a previsão é de um 1ockout de
tenas d~ empre~s e a dispensa de contingentes
O Espírito Santo possui notáveis çondl~ões p<J.de mão-de-obra qUe passarão a viver do subem- _
três dias semanaiS.
Q_ racionamento global de 15% corresponde
prego.
. ra atrair novos empreencUmentos, bem como para
expandir, integrar e diversific.;rr seu parque indusEra 0 que tihha a Qizer, Sr. Presidente. (Muito
a um racionamento industrial de 14_%, obrigai1do,
portanto, as empresas a reduzir o volume de probem!)
iríaf. ·p-ara isso apresenta boa infra,-estrutura portuária, excelente s[stema viário, situa-se próximo
qUe:'-"ãpóSdo
. 0 sR: pRfiSn)Errre (Humberto Lucena) - . -dós. gfandes ·merê'ádos nadónais (RJ, SP, MG,
Plano Cruzado, o GOverno-estimulou a e~ansão . COncedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio
BA), dispõe d~ recursos humanos _d~ boa capacida atividade ecori6mica e. as empresas, respon·
Ferreira.
'
tação té_tnico-profisslonal e coo@, aind~. com um

du~ã~~rtinente le~bri:lr

a_-·~diç8o
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DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)
~m~lha.nte

ao da

SUDENE e SODAM e com um Banco de Desen-

voMmento dos mais ativos do Pais.
Entreta-rito, o Estado. não vem aproveitando

adequadamente tais condições, o que dificulta
a expansão do seu parque ind!JStrla1.
_
Paralelamente, Estados com condiçõ_es sem~
lhantes, ou até menos favoráveis, vêm experimen-

tando um grande surtO industrial, devido à execução de uma política dinâmica e consistente.
A nosso ver, a maneira de romper com esta
situação é criar uma entidade que seja responsável por uma política industrial renovadora.

EsSe órgãO poderia ser baseado na experiência
do INDI-Instituto de Desenvolvimento Industrial,
considerado como modelo por agências internacionais como o BIIRD Banco Mundial, o BID Banco Interamericano do Desenvolvimento, e a

UNIDO- United Natfons Industrial OeveJopment
Organization.
Esse Instituto teria como objetivo estudar as

possibilidades industriais de investimentos, prepatar perfis de projetas e agências, no Pafs e no

exterior, os empresários interessados em investir
no nosso EStado.
Creio, Senhor Presidente, que eSte é o caminho
que o Espírito Santo deve seguir.
Nesse sentido, encaminharei proposta ao Ge>vemador Max Mauro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador LourivaJ
Baptista.

O SR. LOORJVAL BAPTISTA (PFL- SE.)
- Pronuncia o seguinte discurso.) dente, Srs. Senadores:

Sr. Presi-

No dia 21 de fevereiro de 1937 o insigne médico, professor, pesquisador e cientista José Silveira, logrou reunir uma reduzida plêiade de jovens
médicos e fundou o IBIT - Instituto Brasileiro
para Investigação da Tuberculose que era, então,
um dos maiores flagelos sociais do País.
Nasceu, destarte, sem qualquer amparo oficia1,
modestamente, uma das mais sérias instituições
de pesquisa e ciência, de que a Bahia e o Brasil
se orguJham.
Atuafmente, denominado Instituto Brasileiro
para rnvestigações do T6tax, o IBIT conquistou,
no decorrer de cinqüenta anos de ininterrupto
funcionamento, uma posição de slngu1ar relevo
e prestigio em virtude dos imensos serviços que
vem prestando no âmbito de suas investigações
científicas, trabalhos e ativfdades de natureza médica e educacional, além de um eficiente Serviço
Social voltado para as famllias dos tubercuJosos
pobres.
Depois de funcionar durante nove anos nos
porões da velha Faculdade de Medicina - durante os quajsJosé Silveira e sua equipe de abnegados idealistas, ultrapassaram vicissitudes de toda ordem, evidenciando wna admirável e inexcedível tenacidade, -'O IBIT recebeu, a 29 de setembro de 1944, as chaves do ediffdo onde atualmente funciona a sua sede própria. No momento em que transcorre o cinqf.íentenário dessa benemérita instituição, convém relembrar que muitos milhares de pacientes tuber~
culosos foram atendidos pelo lBIT independentemente das investigações e pesquisas médicas,
trabalhos, cursos e atividades que realizou, durante as cinco décadas de uma atuação de valor
incomensurável, tanto nos domínios da medicina,
como no âmbito de uma-permanente e admirável

prestação de serviços de divulgação científica e
assistência social.
O transcurso dos 50 anos de fundação do Insti~
tuto Brasileiro para Investigação do Tórax -IBIT,
no dia 21 de fevereiro passado, foi assinalado
pela realização de uma semana de palestras, reu~
niões, debates, soJenidades e eventos diversos da
extensa programação elaborada, cuja execução
foi prestigiada peJas manifestações de apreço e
maciço comparecimento das principais autoridades, lideranças políticas. cu1turais e empresariais
da sociedade baiana.
No que me diz respeito, felicito o Professor José
Silveira, a quem me ligam velhos e sólidos laços
de grande amizade e admiração, pelo transcurso
do cinqüentenário do fundonamento do JBIT.
A propósito, cumpro o aever ae assma1ar que
ao insigne mestre, - médico e cientista José
Silveira, - deve também ser creditado o início
da mobilizaç_ão nacional contra o tabagismo, autêntico pioneiro que foi, em todo o País, dos primeiros diagnósticos científicos dos nefastos efeitos do tabagismo.
Coube, efetiVamerite, ao professor José Silveira,
_denunciar à Nação a periculosidade do vfdo de
fwnar e os terríveis efeitos do tabagismo como
a causa de múltiplas modaJidades de doenças,
notadamente câncer, enfisema_ pu1mQnar, enfartes acidentes cai-diOv-asculares, que devastam
os fwnantes inveterados, reduzindo-lhes a expec~
tativa de vida, a capacidade de trabalho, e as condições de sobrevivência.
O professor José Silveira, promoveu, de fato,
o despertar da consciência naional, a respeito da
imensa tragédia da epidemia tabágica, que assola
as camadas mais vulneráveis da população brasileira.
São estas aS razões que me levam a ena1tecer,
.desta tribuna do Senado da República, a personalidade desse insigne brasileiro, cuja existência de-votada à ciência e ao trabalho, em beneficio dos
seUs semelhantes, é um patrimônlo de valor inco-mensurável.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

e

bem)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão designando para a sessão ordinária a realizar-se dia 23, segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, ào requerimento n 9

8, de 1987, de autoria do Senador Affonso Camar-

go, -solicitando,

nos termos do art. 418, item 1,
do Regimento lntemo, a convocação do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, Dilson Domingos
Funaro, a fun de, perante o Plenário do Senado,
ptêstaf eSdãredrilentos sobre a presente neg<>ciação da dívida externa e a sua inHuéncia no
atual nível dos juros do mercado finan~~iro.
~-2-

Votação, em turno único, do requerimento n9
17, de 1987, de autoria dos Uderes Fernando
Henrique Cardoso, Carlos Chiarem, Jarbas Passarinho, Jamil Haddad e Mauricio Correa e do Senador J~~ !Q!1ácio Ferreira, solidtando, nos termos
do art. 75, alínea "A" do Regimento Interno, a

constituição de uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros para, no prazo de
90- (rlovEmta) dias, examinar a questão da dívida
externa brasüeira e avaliar as razões que levaram
o Governo a suspender o pagamento dos encargos financeiros dela decorrentes, nos planos extemo e interno (dependendo de parecer.)

-3Discussão, em s~undo_turQo, do Projeto de 1:-ei
da Câmara n<:> I 62, de 1986 (n<:> 8.088!86, na casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre a criação de cargos na categoria funciona] de técnico de controle
externo do grupo-atividades de controle externo
do quadro permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências, tendo
Parecer oral favorável, Proferido em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 40 mi-

mitos.)

DISCURSO PRO!Y(JJYCJADO PELO SR. WRG!LJO TÁVOJ<4 !'IA SESSÃO DE 1813/87 E
QUE, EIYTREGUE À REVISÃO DO 0/M-

DOR, SERIA PUBL!CADO POSTE!iJORMEIYTE.
O SR- VJRGÍUO TÁVORA (PDS- CE. Para
discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É com m·uita satisfação que dirigimos aqui estas palavras. No ano passado, quando da campanha sucessória, foi acusado o Senado e, "claro,
os Srs. Senadores que então representavam o
Ceará de estarem entravando, em setembro e em
outubro, um perfodo de financiamento para o Governo do Estado, num montante de 84 milhões
de dólares. Tivemos a certidão pela Secretaria
da Mesa desta Casa que não tramitava nenhwn
projeto oriundo de mensagem governamental solicitando do Senado autorização rle empréstimo.
E, o ler do processo aqui, nos dá a inteira razão
sobre o_ que então afirmávamos. ReaJmente, S.
EX', o então Governador, em junho do ano passado, encaminhara às autoridades monetárias essa
solicitação, mas só chegou a esta Casa ·no fma1
do ano. E; em lugar dos oitenta e quatro milhões
de dólares solicitados, houve por bem essas mesmas autoridades apenas autorizar US $
47,700.000.00.
. .
~~ ~~
Destina-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tal
operação, a um refinandEunel1to de dívida contraída pelo Estado. Somos de parecer idêntico
ao que o ilustre Senador J'l\auro Benevides aqui
emitiu, isto é, que esta Casa dê a autorização
necessária. Diremos ao iluStre representante de
Alagoas, Senador Divaldo Suruagy, que será a
primeira vez, mesmo nos idos de 1982, com todo
o "Setembro negro", que o Estado do Ceará não
conseguiria ter esses empréstimos. PC?"a orientação desta Casa, no auge da crise de 1982. o
Ceará obteve _empréstimos, tOdOs eles destinados
a finanCiamentos de obras das quais muito nos
orgulhamos. E não fazemos a injustiça ao atual
Goverriador, que há dois dias assumiu o Governo
do Estado, que não tenha a mesma capacidade,
a meSma agilidade com seus agentes de também
óbter tal empréstimo.
Nosso voto e nossos votõs, sem fazer jogo de
Palavras, são, um, a favor, e, o4tfo, que o Governo
do Estado dele- faça bom proveito. (Muito bem!
Palmas.)
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D/SCLIRSO PRONUNCIADO PELO SR. WRG[UO TAVOM NA SEÍ>SAO DE 1813/Ú E
Q(IE, ENTREGUE A REV!sAO DO 0/MDOR. SERIAPUBUCADOPOSTERIORMENTE.
O SR. VIRGiuO TÁVORA (PDS- CE..Como Líder, para urna Comunicação.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores.
Aprovada por unanimidade pela Bancada Fe-

deral, Câmara e Senado, e pela Executiva do PDS,
e pelas mesmas ordenado ser trazida ao conhecimento do Congresso, o Que _ora fazemos com
a proposta que vamos ler, da autoria do eminente
Deputado César Cals Neto,

PROPOSTA: "Moção _ao Excelentissimo
Senhor PresJdente da República, contra o esmagamento-da classe assalariada, através do
Imposto de Renda".
Os contribuintes brasileiros, mais uma vez,

estão sendo_ vftim~s- da maJícia, da incompetência e da voracidade_ da administração tributáda do Pafs, cujo resul4'1_do é o extorsivo
aumento do Imposto de Renda que terão

que pagar, além do já descontadQ_ha (ante.
A garantia do Ministro Dilson Funaro, "de
que o novo sistema de cobrança em bases
correntes, onde o Imposto de Renda seria
pago pelo contribuinte no ~to- momento
em que recebesse seu_.ren.climen~o. nadª
mais sendo -devido no ato da Qeclaração, não
significaria aumento da carga tributária para
as classes pobre e média", não está c:orres-pondendo à realidade_,_ pois os assalariados
estão sendo c®mados a pagar, em alguns
casos, cerca de 1000% (hull).~mil por cento)
a mais, além do que recolheram em _1986,
na fonte.
___ _ _____
_
Para ser coerente, o Ministro da Fazenda
deveria reajustar a Tabela Anual Progressiva,
onde é deteunínado Q percentual do imposto
a ser pago, em 130% (cento e trinta, por cento} e_ não em apenas 110% (cento e dez por
cento), como foi defirJido pela receita federal.
Assim, teriam os contribuintes seus rendimentos em faixas com alíquotas~rnenore~
de imposto a pagar sem aumento da carga
tributária.
É importante, ainda, que o Governo autorize a compensação das restituições confiscadas no ano passado com o saldo do imposto a pagar deste exercício, fazendo um
encontro de contas entre a União e o~ co11tribuíntes. Não é possível que os contribuintes,
principalmente os assalariados, sejam obrigados a "tirar o pão da boca de seus filhos"
para satisfazer à ganância do fisco; sacrificando direitos fundamentais da famüia, çomo a a1imentação, habitação condigna, educação, saúde, assistência mé;dica, odontológica e hospitalar, vestuário decente e lazer.
Assim, vem a Bancada do Partido Democrático Social no Congresso Nacional, em
ato de defesa da sofrida classe assa1ariada
brasileira, reivindicar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, seja encontrada uma fórmula no sentido de se fazer
cumprir, pelas autoridades econômicas do
Governo Fed.eral, a orientação de Vossa EXcelência, expressa em prommciamento por
ocasião do encaminhamento de projeto de
lei, em 1985, alterando a legislação tributária
federal nos seguintes termos: "com a aplicação da nova Tabela do bnposto de Renda,
todos '!;> contnbuintes pagarão menos imposto•••
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DIÁRIO DO.CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
Esta, Sr: Presidente e Srs. Senadores, a moção
a Sü"ã J::xce1ência, o-Senhor Presidentt:: qa Repóblica, contra o ~agamento da classe assalariada através_ do Imposto de Renda, que vem de
s_er_~provada, ago_ra, pela Executiva., pela Bancada
Federal, em Câmara e SenadQ, de nOsso Partido.
E enche-nos de orgulho transmitir ao Plenário
esta moÇão, porque, justamente aqui, desta cadeira;numa madrugada de dezembro de 1985,
quando se fez presente o rolo compressor da
Mã:iõria, disserilos, a1to e bom som, juntamente
corii-o senador Itamar Franco, que, se_ Aribnética
valesse, o imposto a pagar em 1987 seria incomparavelmente maior do que aquele que estava
sendo apontado pelas autoridades tributárias deste País. Não precisamos acrescentar mais nada.
~ -e~~. s-r. Presidente, e qualquer um dos Srs.
Senadores, quando hoje fizer a declaração do seu
lmpostõ ~e Renda e_m 1987, referente a I986,
~rifi~ará que não são "palavras, palavras, palavra_s·~ que voam, como dizia Sheakspeare; são
fatos, fatos e fatos que doem.
Era o que tínhamos a dizer. _í,l\\uito ~m! P~
l!l-ª-~,)

ATO DO PRESIDENTE
· ·N• 98, de 1987
O Presidente do Senado F~deral, no l!SO das
atnbuições que lhe conferem os artigos 52, item
-38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a çleiegação de competência
que lhe. foi outorgada pelo Ato n? 2 de 1973 e
revigorada pelo Ato da ·Comissão Diretora _n9 12,
de 1983, e de _ac.ordo_,çom o disposto na Resolução n 9 130, de 1980, e tendo em vista. o que
consta no processo n9 001342/87-8, resolve: autorizar a contratação sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do TraQ~ho e do f:YtldO de
Garantia por Tempo de Serviço do Senhor João
-Saldanha Fontenelle Filho, para o emprego de
Assessor Técnico, com O salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3. a partir de
2 de fevereiro de 1987, com lotação _e exercido
no Gabinete do Senador Hugo Napoleão.
Senado Federal, 18 de março de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
-

ATO DO PRESIDENTE
-l'l• 99, de 1987
·" Q_ Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os_artigos 52, -item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno. _e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato h~ 2 de 1973 e
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora o? 1;2,
de 1983, e de acordo com o disposto na Resolução _n9--130, de 1980, e tendo em vista o que
conSta- no prOCesso n 9 003959/87-2, r_eso!ve: auto~r ã contré$ção sob o regime jurfdlco da ConSolidação d~ Leis Qp Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço da senhora _Mariam Berwanger, para o emprego de Assessor
Técnico; cOrri o sa1áiio mensal eqUivalente ao venCimenfó do cargo DAS-3, a partir de 23 de fevereiro de 1987, com lotação e exercício no Gafli-nete do Senador Irapuan Costa Júnior.
Senado Federal, lB de março de 1987. Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
1'1' 100, de 1987
O Presidente do Senado Federal_, no uso das
_-~~'i)?ulções que lhe conferem ~ a.rtigo~ _5?~ item

e

38, 97, inciso IV, _9o Regimento ln~emo, e de
-conformidade com a QeJegaç;ãQ d~ eç>mpeJência
que lhe foi o~rgada pelo Ato n9 2 _d_~ 1973 e
revigorada pelo Ãto da tomlssão Di~ora n? 12,
de 1983, e_ de acordo._ com o disp9sto_na Res:ÇIIu-ção n9 130, de 19801 e ~~ndo er:_n vista o que
consta no processo n' 003793/87-7 ,_resolve: autorizar a contr$Ção sob o _regime jwjâlco da Consolidação das- Leis -do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço do Senhor Geraldo Vieira Simõe§ filho, para o emprego de
Assessor Técnico, com o salário mensal_ equivalente _ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de
19 de fevereiro de 1987, com lotação e exercício
no Qabinete__do Senador Leopoldo Peres. _-·
Senado Federal, 18 de março de 1987. H~~o _Luc::~a, Presidente
ATO DO PRESIDENTE
N• 101, de 1987

O Presidente.do Senado FederaLno uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, -item
38, e 97, incisO IV, do RegimentO I_ntemo, e de
conformidade com a delegação de competência
~que lhe foi outorgada pelo !V..o n 9 2 de 1973 e
revigorada pelo Ato da Comissão Dfretbra n 9 12,
de 1983, e de acOrdei com o-ruspostô na Resolu-Ção n<:> 130,_ de 1980, e·tendo em vista o que
consta no processo n9 001476/87-4_, resolve: autorizar a contratação sob o regime jurfdico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço do Senhor Paulo
Lopo Saraiva, para o emprego de Assessor Técnico, com o S<)lário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 1o de fevereiro
de 1987, conl Iofação e_ exercidó no Q.abinete
do Senador Lavoisier Maia.
Senado Federal, I 8 de março de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 102, de 1987

-

.

O Presidente do _Senado Feder~. no uso çias
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38,_e 97, inciso N, do Reg_imento Interno, e de
conformidade oom a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato no 2 de 1973 e
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 12,
de 1983,-e de acordo com o dispOsto na ResoluÇão n? 130, de 1980,-elen-do_em vista_ o que
consta no processo n<:>001757/87-3, resolve: autorizar a contratação sob o regime jurídico da Consolidação das Leis -do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço do Senhor José
Pedro da Silva Vlanna, para o emprego de Assessor Técnico, com o saláriQ _ rnensal.equival~nte
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 1'1
de fevereiro de I 987, com lotação e ex,erdcio
no Gabinete do Senador Maurício Cortêa.
Senado Federal, 18 de ·março de 1987.Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 103, de 1987

o-

Presidente do Senado f_ederal, no uso das
atribuições que lhe conferl,;!:m os artigQS 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento lntemo, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n? 2 de 1973 e
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9 12.
de 1983, e- de ac::ordo com q- dispoSto na Resolução n<:> 130, d_e 1_~8p. tendo em ,yista 9 que

e

Jllarço de 1987
consta no processo nl' 00131 6/87-_7, resolve: auto~
rizar a contratação sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e_ do FundQ.de
Garantia por Tempo de Serviço do SenhOr Wilson

José Darella, para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DA8-3, a partir àe 19 de fevereiro
de 1987, com lotação e exercício no Gabinete

do Senador Nelson Wedekin.
Senado Federal, 18 de março de 1987. Humberto Lucena, Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da Subsecretaria de Admil1Jstração
de Pessoal do Senado Federal convoca os ex-servidores abaixo relacionados para, no prazo de 3
{três) dias úteis, contados da data da publicação

deste edital, comparecerem ao 59 andar do Edificio Anexo I do Senado Federal, a fim de formali-

zarem a rescisão contratual prevista -na Resolu!;ão
130, de 1980, e no Ato dá éOniJssão Úiretora
do Senado Federal n• 12. de 1978.
ASSESSORES TÉCNICOS
José Vicente Elias
Aluísio Raimundo de Carvalho
Sérgio Luiz C. R. Lorenzato
Ana Maria da Costa Souza
Roberto Selva Sampaio
Delza Luíza de Oliveira Machado
Eduardo Granhen Hermes
Unio Ribeiro de Paiva
Joanilo de Paula Rego
Éber Soares Leão
Therezinha Morais Gueiros
Nílson Araújo de Sowa
IT'

SECRETÁRIOS PARLAMENTARES
MáriaJussara H. Ramirez
César Augusto Miccieli dos Santos
Dulcinéia Batista
José Carlos Gomes Pereira
Lauro Newton Zak
Carmem Silva Furtado Lobo
Jasmina Lustosa Bucar
Sílvia Bucar Lobo Ameno
Alcides Ribeiro Filho
Maristela Gheno
Cordélia Macie1 Monteiro
Mário César Simões Castelo Branco

Darcy Augusto Michiles
José Carlos Pires Gomes
Arlete Terezinha Trai Ribeiro
Ewandro Magalhães Júnior
Paulo Domingos Vicente
Francisco José Sá Teixeira
Maria Lúcia de Melo Tavares Silva
Silene AmoreJii Ribeiro Barbachan
l\1árcio José Accioly Xavier
Maria do Carmo Uma Cerquinho Nunes
Paulo Sérgio Cunha
· Avelino Leal Neto
Altevir Leal Filho
Delcídia Sousa MOrais Leal
Suzanne Passos de Mendonça
Riza Vitória Ferraz Graça Couto
Lúcia Helena Albani Prado Swnares
Maria Inês de Castilho Souza Z. Gondim
Marina Gonçalves Lima Lorenzon
Fernando Américo da Costa Souza
Antônio Carlos Freitas
Maria Laura Silveira Nogueira
Jussara Henriqueta Daniel Mendes
Marly de Pinho
Maria Cristina de A A Gimenes
Rosa Maria Silvestre
Dson Alves Pequeno Júnior
Sídnei Ribeiro

DrAAIO DO CÓNdREsso NACIONAL (Seção 11)
André Salvatore Cais de _Oliveira
tiioiiísio Xavier da Silveira
Eugênio Sãvio Couto -Pinheiro
J_osé Barreto Couto .Filho
_
_
Maria das Graças Fõnseca: âe Azevedo
Leda Geórgia SamPãiO-Leão Marques
Lúcia Maria Miranda da Silva
Benedita Gonçalves Loureiro
Jva Ramos da Silva
Gáudio Bónato Fruet
-Lais Jli\ann da Silva

Kazutod lmaiukl
Maria Cristina Saliba do VaJie
Maria Inêz Gonçalves
Joaquim Português Marinho
Teima Ancone do Nascimento
Maria Máxima Batista Modesto
Almerindo Cypriano Trindade Netto
Carlos Luiz Nunnes de Barros
Getinaldo Mendes Vasconcelos
Efrem Manoel Caloete V~ela
Guilherme Jurema Falcão
Ana Cristina Jurema Esteves
CarlOS André Studaii: Lins Albuquerque
Maria Verónica Lins Albuquerque Mattar
Jaime da Silva Telles
Cyntia Jo.sie Barreto S. R. Gelbecke
JoséPeix.e
.Afdemira Natália Pereira Maria
Marta SoreUy Joaquim
lima Vi~ira Borges
Anízfo Abdon Bestene Júnior
M_arco Antônio de Britto Lomanto
Hermes lornanto___Vaz Sampaio
Hélio Francisco de Macedo
J_os.é.Jv_a_o__S~rrnento de Azevedo Filho
Adriana Moreira Tostes Ribeiro
Edinite [smael dos S. Cirino
Terezinha Mariz Duãrte Fernandes
Maria Diva Duarte Fernandes
Rossana Araújo de Melo e Silva:
Oeide Aparecida Cristaldo
Aclson Luíz Dias Martins
Hélder de Sousa Diógenes
Maria Conceição Dias de Souza
Luís Marcelo Silva Pinto
Fernanda Costa Fernandez
_Jussara Rubini
Rodrigo Botelho Machado
Cristin@. Maria_ Cm1:loso
Ana Amélia de Lemos
Geraldo Cardoso Sobrinho
Valéria Alvarenga Orro
Fernando Guerreiro de. Lemos
Lufz-Carlos Tâschetto
Maria Luíza Antony Parente
Liana Maria Rodrigues Reis
Gerinano Pereir8 dos Santos
Roseane Huyer
Nei Luís Marques
Gualter Loiola Alencar
César Augusto dOs_Santos
Raimundo Tupinambá Alho Filho
.lt,l_cília; Barbosa da Silva
Ana Crjstjna Cançado Soares
~osé Rodrigues Dias
COMISSÃO DIRETORA
5• Reunião Ordlnárla, ~
em l i de março de 1987
Aos onz_e dias do mês de março de um mil
novecentos e oitenta e sete, às dezenove horas
e trinta _minutos, reuniu-se a ComiSsãO Diretora
do Senãdo Federal, presidida pelo Senhor Senador HUMBERTO LOCENA, Presidente; e com a
presença dos Senhores Senadores: JÚSÉ IGNÁ-
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CIO, Primeiro-Vice-Presidente; JOTAHY MAGA-

LHÃES. Primeiro-Secretário;_ODACIR SOARES,
SeQui-tdo-Secretãrio; DIRCEU CARNEIRO, Tercei-.
ro-5e_cr:_etá_rio; JQÃO CASTELO, Oi.aarto-5eCretário; e FRANQSCO ROLlEMBERG•. S<.q>Íente de
Secretário:
Deixa de comparecer, por motivo justifiçado,
o Senhor Senador LOORIVAL BAPTISTA. Segundo-Vice-Pre$idente.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador JUTAHY
Jl.olAGALHÃES, Primeiro-Secretário, (jue abOrdou
os assuntos abaixo relacionados:
19) PropOsta da Mesa Diretora consubstanciando critérios para focaçãO dos subsídios dos
Senhores Senadores relativos aos meses de fevereiro e març:o do corrente ano. Após discussão,
a matéria é aprovada, determinando-se à Diretoria
Geral que sejam aplicados aos subsídios, parte
variável, dos Senadores, os critérios estabeleciâos
no art. 19, Decreto Legislativo n? 72, de 27 de
novembro_ de 1979, cOmólnadcis-Com os do art.
19 da Resolução n? 358, de 1983, do Senado f"ederal, alterado pelo art _19 da R~solução n? 147, de
1986, eAm da comissão Dketora n• 13, de 1986.
ambos do Senado Federal.
2 9 ) - ProPOsta da SubseCretaria de Assistência
Mé:diç:a e Social_ no sentido de ser controlado a
prestação de assistência médica aos dependentes
dos Senhores Seruidores. Analisados os principais
aspectos da questão, deciden:t os Senhcir_es-Seiiâ::.
doreS determinar que a Süb'$,ecretaria- de Assistência Médica e Social promoVa gestão junto aos
Senhores Senadores, a fim de fiXar por meio de
registro os seus dependentes Que poderão ser
atendidos por aquela Subsecretan~.
39 ) ConSulta da Subsecretaria ~ Assistência
Médica e Social a respeito do entendimento a
ser dado à Resolução e sua respectiva i-~ulamen
taÇào que estendeu aos ex-Senadores-,o direito,
entre outros, de utilização da assistêncià médica
da Casa. Após anállse e debate do assunto~ decide
a Comissão esdareceF que a interpretação da rior-ma deve ser extensiva, pois ao se conceder tal
beneficio ao ex-senaaor, nO caso da ass.isténcia
médica, alcança também, o seu cônjuge.
,,
4?) Designado Relator na 4~ Reunião Ordi~
ria, o Senhor Primeiro-Secretário emite Parecer
a respeito do aproveitamento do Salão Filinto Mli~
ller para abrigar os Assessores do Senado Federal,·
favorável à proposta apresentada pelo Diretor da
Secretaria de SeiViços Especiais. Debatida a questão, decide o Colegiada autorizar a realização das
obras necessárias ao aproveitamento do referido
Salão.
Dando continuidade à Reunião, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se~or Senador João
Castelo, Quarto-Secretáfio, (Ju-e erriite Parecer favorável a que seja levada à conta do FUNSEN,
as despesas relati_vas à_ Tomada de Preços n?
067/86, no valor de Cz$ 3.910.471.00 (três milhões, novecentos e dez mil, quatrocentos e setenta e um cruzedos), a ser efetuado à firma CETESF
SIA Após debate é o Parecer aprovado pelos presentes.
Ainda com a palavra o Senhor Quarto-Secretário apresenta Parecer favorável à aprovação das
cóntas do FUNSEN -Fundo Espetial do Senado
Federal, relativas ao 4~ trimestre do exercício financeiro de 19_86. Os Senhores Membros discutem a matéria e aprovam o Parecer do Relator.
Em seguida o 5enftor Presidente passa a palavra ao Senhor Senador Odacir Soares, Segtii'ldoSecretári_o,-~e ~presenta Relat6Jj9 eJ)are_cer. sobre os Processos n'S: 011578-86-2, 000082-87-2
~ 00()139-97-4 r_eferentes, respectivaffiente, à Tómada de Preços n"' 68/86, ao Cónvitê JÍ.9 010187

DfÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção H)

Março de 1987

Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume,
Presidente, presentes os_!:;enhores Senadores JO:"
sé lgnácio Ferreira e $aldanhá-Derzi, reúne-se
a Comissão de Reda:ção. D_eixam de comparecer,
por motivo justificado, os demais membros da
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi~
dente conce~e a _palavra ao Senhor Senadpr José
lgnácio Ferreira que, em seu parecer, apresenta
bito dos valores respectivos.
Dando seqüência à Reunião o Senhor Presia r~dação fmal do Projeto de Reiiolução n 9 35!
de 198ô! que ãutoriza a Prefeitura MuriiciPal de
dente coloca em apreciação os assuntos trazidos
à Comissão Diretora pelo Diretor-Gerãl do Sena- Vilhena, Estado de Rondônia, ·a .c:ohtratar operado e Secretário da Comissão:_
ção de crédito no valor de Cz_$ 2.732A30,9Q (dois
ml1hões seteceritos _E; trinta e dois mil, quatro19) Proposta de Ato da Comissão, Diretora
criando o Setor de Apoio a Autoridades, Órgão
centos e trinta cruzados). Aprpvado _o parecer,
e nada roais havendo a tratar, o Senhor Presidente
subordinado à Secretaria de Serviços ~pedais.
Após amplo debate do assunto dedde o_ Cot~ _ _dª por encerrada a Reuriião, lavrando eu. Vânia
giado aprovar a sugestão, ocasião em que é assiBorges Camargo, Secr'etária "Ad hoc", a presente
nado o Ato respectivo, que vai à publicação.
Ata que, rubricada pelo Senhor Presidente, W:i
2"') Proposta de Ato da Comissão Diretora amà publicação.
pliando a lotação dos Gabinetes dos Senhores
Sala de Rel.tniões da Comissão,_ 27 de novemSenadores que estiverem execendo as funções
bro de 1986. --..Senador .J.Dríl;e Kalum~ PreSide Presidente de Partido Pqlftico. A sugestão, dedente.
pois de discutido pelos Senhores Membros é por
eles aprovada, sendo assinado o Ato que a con~
184• Reunião Extmorcllnáda, reai1zada
substancia, que vai à publicação.
_em 21 de outubro de 1986
3'~) Requerimento. de Sua Excelência o Senhor Senador Jarbas Passarinho, solicitando a de-Às dez horas do dia vinte e um de outubro
signação de servidora da empresa CENTAURO
para exercer as funções de copeira do seu Gabl~
de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do
nente. Decidem os presentes determinar seja feito
levantamento da repercussão financeira da adoSenhor Senador Nivaldo Machado, \/ice-PresidEmção da medida em relação a todos os Gabinentes
te no exercício da Presidência, presentes os Senhores Senadores Saldanh_á Perzi e Martins FilhO,
dos Senhores Senadores.
4 9) FlXBção do valor das diárias dos Senhores - reúne-se a Coml_sSão de Redação-. Ausentes por
motivo justificado, os demais membros da Cernis~
Senadores quando em Missão no exterior. Após
são. Abertos os trabalhos~ OSenhoi Pres.idente .
análise da legislação que disciplina a matéria no
âmbito do Poder Executtvo,- decide o Colegiada
em exercido concede a palavra ao Senhor Sena~
dor Saldanha"Derzi que, em seus pareceres, apreaplicar aos Senhores Senadores valor idêntico da
diária atribuída ao Ministro de Estado.
senta as redações finais dos seguintes projetas:
59} Requerimento do Senhor Senador MEIRA
Emenda do Senado ao PrQjeto de Lei da Câmara
ALHO, solicitando a concessão do Auxílio-Mo~
n"242, de 1983 (n"_l.100/83 rnt Casa de origem),
que acrescenta parágrafo único ao art. l" d,a L.ei
radia, nos termos de decisão anterior. Discuti4o
o assunto, deddem os membros acolher o pedin9 1.134, de 14 de junho de 1950, para atribuir
do, concedendo o awálio até a data em que o
às Federações e à Confederação dos Servidores
Público do Brasil a competência para represen~
Senado Federal a ele destinar um apartamento
tarem seus associados junto, respectivamente, às
funcional. Estabeleceu-se ainda que tal medida
autoridades estaduais e federais; Projeto de Lei
seria extensiva a todos os demais casos similares.
do Senado n9 141. de 1979- Complementar,
&} Processo n9 00075Ô-67-5, no .qual o Instique -altera a Lei Complementar n9 25, de 2 de
tuto de Previdênda dos Congressistas apresenta
julho de 1975, que estabelece ·o critério e limites
prestação de contas referente ao exercício de
1986, em relação à Subvenção social que lhe
para a fiXação de remuneração dos Vereadores;
Projeto de Lei do Senado n" 205, de 1986, que
foi concedida pelo Senado Federal. Após análise
e debate, é a matéria aprovada à unanimidade..
revoga dispositivo da Consplldaç~ das Leis do
Trabalho; Projeto de Lei do Senado n" 290, de
O Secretário da Comissão Diretora apresenta
1980, que altera dispositivos da Lei n9 5.107, de
aos presentes wn deinOnStrativo das dlsponibi~
13 de setembro de 1966; Projeto de Lei do Senado
lidades e ,dos saldO$ orçamentários do Senãdo
n9 184, de I 981 - Colnplemeiltar, que dá nova
Federal ~passado mês de fevereiro. A seguir,
redação aos dispositivos que menciona da Lei
procede a entrega ao Senhor Senador ODACIR
Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970; ProSOARES da relação nominal dos servfdores admijeto' de Lei do Senado n 9 232, de 1981, que autotidos nos últimos quatro anos para servirem nas
riza o Poder Executivo a instituir adicional sobre
Obras do Senado Federal, atendendo assirq deo preço ao consumidor de cigarros, charutos e
tenninação da Comissão Diretora.
-~
Nada mais havendo a tratar às vinte horas e
fumo para cachimbo, revertendo o prOduto dessa
arrecadação para o ensino de primeiro e segundo
trinta minutos, o Senhor Presidente declarou engraus; Projeto de Lei do Senado n~ 83, de 1982,
cemados os trabalhos pelo que eu, José Passos
que dispensa a realiiciÇão de vistoria judicial na
Pôrto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Dihipótese que menciona; Projeto de Lei do Senado
retora, lavrei a presente Ata que, depois de assin~ 106, de 1982, que acrescenta parágrafo ao
nada pelo PresJdente vai à publicação.
art. 99 da Lei n9 6.708, de 30_ de outubro de 1979;
Sala da Comissão Diretora~ 11 de março de
Projeto de Lei do Senado n9 159, de 19$2, qUe
1987. -Senador Hwnberto Lucena, Presidenproíbe a cobrança de taxa, ~molumento ou remu~
te.---neração por parte dos agentes do Sistema FinanCOMISSÃO DE REDAÇÁO
ceiro da Habitação, nas sessões de direito oriun~
7' Reunião Ordinária, realizada
das de financiamento; Projeto de Lei do Senado
em 27 de novembro de 1986
n~ 224, de 1982, que autoriza o Poder Executivo
As quatorze horas do di~ 27 de noy~bro do
insWar os cursos sUperiores que menciona, no
~o de mil novecen_ta$ e Qitenta !!! seis, sob a
MuniCÍpio ae Cruzeiro do_ SuL Estado do Acre,

e dá outras providências; Projeto de Lei do Senado
30, de 1983, qUe dispõe sobre o direito do
assinante ã transferência do telefone, rioS lugares
onde o setvlço é ·explorado por mais de Uma empresa, nas condições que especifica; Projeto de
Lei do Senado n'9- 59, de 1983, quã altera o Decreto-lei n9 _l,9,?ô, de 14 de julhO de 1982, que isenta
dó lmPosto de Renda os gailhos- auferidos por
pessoas físicas com_ imovél$~ e_stim_ula a capitalização das pessoas jl.iridiCãs, e dâOutrãs providências; Projeto de Lei do Senado n 9 83, de 1983,
que estende às pessoas juridícas sem fins lucrativos o- disposto no art. 3:9 _ela Lei 1)9 6321, d~
14 de abril de 1976; J)rõjeto çi_e Leí elo SenadQ
ni 91~-de 1983, que aispQe sobre representação
çontra Lei ou-Ah:J Normatiyo inconstitucional dirigida ao Procurador.:.Geral da República, alterando
o art. 2" da Lei no_ 4.337, de 19 de junho de 1964;
Projeto de Lei do Senado n9 113, de 1983, que
disciplina o uso de caracteres rias publicações
obrígat6ri8s; Projeto de Lei do Senado n9 152,
de 1983, que concede apOsentadoria- especial aos
que tenham sofrido reStriÇão ao livre exerdcio
de atividade profissional em dec-orrência dos Atas
Institucionais, Complementares e legislação correlata; Projeto de Lei do Senado n• ?87, de 1983,
que dispõe sobre a divulgação dos dados cadastrais relativos a latifúndios; Projeto de l.ei do Senado n 9 36, de 1984- Complementar, que isenta
do lrnposto sobre Circulação de Mercadorias ICM, a comercialização de. leit~ '.'in nãtwc('; Projeto
· de Lei do Senado _n_~_ 72, de 1984,__gue acrescenta
dispositivo à Lei n9 5.197, de 3 de janeiro-de 1967,
que dispõe sobre a proteção à fauna; Projeto de
Lei do S_enado n~ 160, ,de 1984, que acrescenta
.diSJ)ositivo à Lei n9 6.024,_ d~ 1;3 de rn~rço de
1974; Projeto de Lei do Senad.o_n9 6:3, de 1985,
que isenta do impoSto sobre Produtos Industrializados o material fotográfico midonal; Projeto de
Lei do Senado n9 98, de 1985, que -denorrsin~
"Aeroporto Internacional Senador Adalberto Sena" o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul,
Estado do Acre; Projeto de Lei do Senado n• 188,
de 1985, que pro1be e pune a derrubada de seringueiras nativas, obrigando o seu replantio respeitadas as condições ecológicas; Projeto de Lei do
Senado rf221, de 19~, que dispõe sobre isenção
priedades até 300 hectares, na Amazõnia Legal,
e dá outras providências; Projeto de Lei do Senado
11' ~6, de 1985, que altera a redação da alínea
. ,.. do art 182 da Lei n~ 1.7i1, de Z8 de outubro
de 1952- Estatuto doS FUncionários Públicos
Civis da União; Projeto de Lei do SeriÇJdo n~ 230,
de 1985, que dispõe sobre o cálculo do imposto
de renda na fonte dos servidores públicos civis
federais, estaduais e rnU11icÍpais; PrOjeto de lei
do Senado n9 258, de 1985, que dispõe sobre
o prazo para restituição do Imposto de Renda
retido na fonte; Projeto de Lei do Senado n9 297,
de 1985, Que acreScenta-dispositivo à Lei n9 5.1 08,
de 21 de setembro de 1966- Código Nacional
de Trânsito e Projeto de Lei do $~-rí_ãdo n9 12,
de 1986 :....: Complementar, que dá ·noVa redação
aos itens 1 e IV do art. 29 da Lei Complementar
J!9 l, de 9 de novembro ·de_1967,_Ainda com
a palavra o Senhor Senador Saldanha Derzi que
apresenta as redações do vencido, para o segun·
do turno regimental dos seguintes Projetas: Projeto de Lei do Senado rt 118, de 1980, que altera
a redação do art: ·11 da ConsOlidaÇão das Leis
do Trabalho, para q.~e__a prescrição bienal seja
contada a partir da concessão do contrato- de
trabalh~ Projeto de Lei do Senado n9 182, de
1983, q~e acrescenta parágrafo ao art. 69 da lei
W 5.764, de 16 de dezembro de 19_7_1, que defme
a política nacional de cooperativiSmo e institui
_o regime juridico das sociedacles cooperativas e
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e ao Convite n~ Q_Il/87. Os documentos em questão referem-se a despesas que necessitam de autorização da Comissão Dire!Qra para que posssam
ser levados a_ débito do FONSEN- Fundo Especial do Senado Federal. O Parecer do Relator,
favorável à aprovação da proposta é discutido e
acolhido pelos presentes, sendo autorizado o dé-
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Projeto de Lei do Senado n\'1 183, de 1983, que

acrescenta parágrafo ao art.

3~>

e revoga o art.

49 da Lei n"' 6.994, de 25 de maio de 1982. Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar,
0

Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,

lavrando eu, Vânia Borges Camargo,

Ass~ente

"ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubncada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro
de 1986. -Senador Nlvaldo Machado, VicePresidente no exercido da Presidência.
185• Reunião Extraordinária, realizada
em 26 de novembro de 1986

Às dezenove horas e quinze minutos do dia
vinte e seis de novembro de mil novecentos e
oitenta e seis, sob a Presidência do Senhor Sena-

dor Jorge Kalume, Presidente, presentes os Senhores Senadores José lgnácio Ferreira e Sald.anha Derzi, reúne-se a Comissão de Redação. Deixam de_ comparecer', por ritõfivo justificado, os
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor .Senador José fgnádo Ferreira que, em
seu parécer, apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"
1001 de 1986 - Coinplemei1.tar (n" 263!85 Complementar), que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias para
veículos destinados a uso exclusivo de paraplégic~ pu de pessoas portadores de defeitos fisicos.
Aprovado o parecer e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente declara encerrada a reunião,
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária
"ad hoc", a presente Ata que, rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Coinissão, 16 de novembro de 1986. - Seriador Jorge Kãluml!, Presidente.
186~

Reunião Extraordinária, realizada
em 28 de novembro de 1986

Às dez horas do dia vinte e oito de novembro
do ano de mil novecentos e oitenta e seis, sob
a Presidência do Senhor Senador Jorge Kaluine,
Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi, Martins Filho, Nivaldo Machado e
Octávio CardoSo, reúrie-se a Comissão de Redação. Deixa de comparecer, por motivo justificado,
o Senhor Senador José Ignácio Ferreira. Abertos
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em
seus pareceres. apresenta: a) a redação final do
Projeto de Lei do Senado n9 60, de 1982, que
acrescenta artigo ao Decreto-lei rr' 1.923-, de 20
de janeiro de 1982, que modifica a legislação
que dispõe sobre o Fundo de Apofo ao Desenvolvimento Social- FAS; eb) redação do vencido
para o segundo rumo regimental do Projeto de
Lei do Senado n9 249;de 1984, que dispõe sobre
a transmissão de música brasileira pelas emfssoras de rádio. Em seguida, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo
Machado que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 42, de
1985, que isenta do recolhimento do Imposto sobre Produtos lndustrializados-IPI-, a aquisição
de veículos de fabricação nadonal por portadores
de deficiência física. Aprovados os pareceres, e
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
dâ por encerrada a reunião, 1avran~o eu, Vânia
Borges Camargo, Secretária "ad hoc", a presente

Ata que, rubricada pelo Senhor Presidente, vai
à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de novem..
bro de 1986 . ...,.... Senador Jorge Kalume, Presidente.

187• Reunião l!xbaordlnária, realizada
em t• de dezembro de 1986

As quatorze horas e quinze minutos do dia primeiro de dezembro de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob
a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume,
Presidente, presentes os Senhores Senadores José lgnácio Ferreira e Martins Filho, reúne-se a
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos
os trabalhos, o Senhor Presidente _concede a palavra ao Senhor Senador José Ignácio Ferreira que,
em seu parecer, solicita o ~xame, pelas Comissões de ConStituição e Justiça, de Economia e
de Finanças, do Projeto de Lei do Senado n" 63,
áe !984, qt>e áispõe sobre Letras Comerciais.
Aprovado o parecer. Ainda com a palavra o Senhor Senador José ignácio Ferreira que, em seu
parecer, solicita o reexame! pelas Comissões. de
COnstituição e Justiça e de Fananças, do ProJeto
de Lei do Senado n9 58, de 1983, que dispõe
sobre a cobrança de multa pelas concessionárias
de serviçO público. Aprovado o parecer. e nada
mais havendo a tratar, o senhor Presidente dá
por encerrada a reunião, Javran~_o ~u, Vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoc", a presente Ata
que, uma vez- fubricada pelo Senhor Presidente,
vai à publicação.
- Sala de Reuniões da Comissão. 19 de dezembro
de I 986. - SênadÕr Jorge K81ume, Piesidente.
188• Remúão Extraordinária, realizada
em J9 de dezembro de 1986

As dezessete _horas e trinta minutos do dia primeiro de dezembro de um mil novecentos e oitenta e s~s. na Sala de Reuniões da Comissão, sob
a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume,
presentes os Senhores Senadores _José Ignácio
Ferreira, Saldanha Deni e Octávio Cardoso, reúne-se a Comissão de Redação. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Senador Nivaldo Machado. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
concede a paJavra ao Senhor Senador José: lgnácto Ferreira que, em seus pareceres, apresenta
aS redações finais dos seguintes projetes: Projeto
de Resolução n9 274, de 1986, que autoriza o
Poder Executivo a conceder à Companhia Vale
do Rio Doce- CVRD o direito real de uso resolúvel da urna gleba de terras da União adjacente
à Província Minerar de Carajás, e localizada no
Município de Marabá, Estado do Pará, com a área
de 411.948.87 hectares (quatrocentos e onze mil,
noVecentos e quarenta e -oitç hectares e oitenta
e sete ares) na loiTria e1ue indica; Projeto de Resolução n~' 275, de 1986, que autoriza o Poder Executivo a alienar terras do domínio da União, destacadas da gleba friri, situada no Município de Colíder, Estado do .Mato Grosso, para reassentamento
de ex-ocupantes das Reservas Indígenas PimenteJ
Barbosa e Parabubure, na forma que indica; Projeto de Resolução n9 280, de 1986, que autoriza
o Governo do Estado de São Paulo a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados,!) 14.495,76 Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs. Aprovados os pareceres, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu parecer, apresenta a redaÇão fmaJ dÕ Piêijeto de Resolução
n<:> 281, de 1986, que autoriza a Prefeib.Jra Municipal de Serra, Estado do Espírito Santo, a con-
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tratar op_eração de crédito no valor ~rrespon~
dente a Cz$ 127.681.000,00 (cento e vinte e sete
milflões, seiscentos e oitenta e mil cruzados).
Aprovado o parecer, e nada mais }:lavendo a tratar,
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,
lavrando, eu, Vânia Borges Camargo, Secretária
"ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada
pelo Senhor Presidente! vai à pubUcação.
Sala de Reuniões da Comissão, 1_" c!~ dezembro
de 1986. ....,.. Senador Jorge Kalume, Presidente.
189' Reunião Extraordinária, realizada
em 1"' de dezembro de 1986

Às dezoito horas _e trinta minutos do dia primeiro de dezembro de I 986, sob "a Presidência do
Senhor Senador Jorge Kalume, Pregjdente, presentes os_ Senhores Senadores Octávio Cardoso,
Nivaldo Machado e Marfins Filho, reúne-se a Comissão de Redação. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio
Cardoso que, em seú. parecer, apresenta a redação fmal do Projeto de Resolução n" 282, de 1986,
que autoriza o GoVérilo do Estado do Rio de Grande <lo Sul a elevar, em Cz$ 691.000.000,00 (seiscentos e noventa e um milhões de cruzados),
o montante de sua dívida consolidada. Em seguida, o Senhor Pre:sldente conc-ede a 'palavra ao
Senhor Senadot Niva!do Machado que, em seu
parecer, apresen.ta a redação do vencido para o
turno suplementar do substitutivo do Senado ai?
Projeto de Lei da Çãm·ara n 9 76, de 1985 .(n9
3.707/84, na Casá de origem), que dispõe sobre
a Procuradoria Especial da Marinha e dá outras
providências. Aprovados os pareceres e -nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá
por encerrada a reunião, lavrando, eu, Vânia Bar·
_ ges Camargo, Secretária "ad hoc", a present~
Ata que, depois de rubricada pelo Senhor Prestdente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da COmissão, 19 de dezembro
de 1986.-- Jorfie Kalume, Presidente.
1911' Reunião l!xbaordlnária, realizada
em 2 de dezembro de 1986
Às onze horas do dia dois de dezembro de
um mil, novecentos e oitenta e seis, sob a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, presentes os Senhores Senadores Salda·
nha Deni e Nivaldo Machado, reúne-se a Comissão de Redação. Deixa de comparecer por mQtiVO
justificado, o Senhor Senador José Ignácio. Aberw
tos os trabalhos, o Senhor Presidente concede
palavra ao Senhor Senador Saldanha DeJZi que,
em seu parecer apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n<:> 24, de 1986 {n"
146/86, na Câmarã dos Deputados), que autoriza
o Senhor Presidente da Rep]Jblica a ausentar-se
do País, durante os-meses de fevereiro e março
de 1987, Aprovado o parecer e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada
a reunião, lavrando, eu, Vânia Borges Camargo,
Secretária "ad hoc", a presente Ata que, depois
de rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi·
cação.
Sala das Reuniões da Comissão, 2 de dezembro
de 1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente.
~ 1 9 1 • - Extraordlnária. realizada

em 2 de dezembro de 1986

Às onze horas e quarenta minutos do dia dois
de dezembro de um mil novecentos e oitenta e
seis, sob a Presidência do Senhor Senador Jorge
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Kalume, presE~ntes os _senhores Senadores ~osé

Jgnácio e Saldanha Derzí, reúne-se a_ Comissão
de Red.ac;ão._ Deixa de comparecer, por motivo
justifico.do, o Senhor Nivaldo Machado. ~ertos

os trabalhos, o Senbo_r Presidente concede a palavra ao Senhor Senadof José Ignáclo FeiTeira que,
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto d~Reso1uçáo rr 284, de 19.86,_que ~uto~iza
o Governo do Estado do Mato Grosso a realizar

operação de crédito externo no valor de US$

23,000,000.00 (vinte _e três milhões de dólares
americanos). Aprovado o parecer, e nada havendo

a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada
a reunião, lavrando eu, Vânia __Borges Cam_argo,
Secretá,ria ad hoc, a presente Ata que, depois
de rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 2 de dezembro

de 1986.- Jorge kalume, Presidente.
192' Reunião Extmonlináda, realizada
em 2 de dezembro de t 986.
Às onze horas e cinqüenta e cinco minutos,
do dia dois de dezembro de um mil novecentos
e oitenta e seis, na SaJa de Reuniões da Comissão,
sob a Presidência do Sentlor Senador Jorge Kalume, Presidente, presentes os Senhores Senadores
José Ignádo Ferreira e Saldanha Derzi, reúne-se
a Comissão àe R~dação. Ausente, por motivo jus~
tificado, o Senhor Senador Nivaldo Machado.
Abertos os trabalhas, o senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador José Ignádo
Ferreira que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~" 285, de 1986,
que autoriza o Govémo do Estado do Ceará a
realizar operação de empréstimo externo no valor

194• Reunião Extmordlnáda, rallzada
em :2 de dezembro de t 986

As dezenove horas e vinte minutos do día dois
de dezembro de um mil novecentos e oitenta e
. seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a
Presidência do Senhor Senador Jorge Kaiume,
Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Octávio Cardoso, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, p9r motivo justificado,
os demais membros da Com_is_sáo. Abertos os
trabalhos, Õ Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Senador Octávio Cardoso ·que, em
seus pareceres, apresenta as redações finais dos
segUintes projetas: Projeto de Decreto Legisfativo
0913, de 1986 (n9127/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o_ teXto do Acordo de .Cooperação Científica, Tecnológica e Industrial, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e _o Governo d9 Reino da Bélgica, em
Brasília, a 12 de março de 1985; Projeto de Resolução n~" 286, de 1986, que autoriza o GaVemo
do EStado âó Mato Gro$0 do Sul a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzaP.os, a 466.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional-OTN. Aprovados os pareceres, e nada
mais havendo a tratar, o Sénhor Presidente_ dá
por encerrada re:união, lavrando eu, Vâr1ia Bar~
geS Cainargo, Secretári~ ad hoc, a presente Ata
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente,
vai à-publicação.
Sala de Reuniões da Comissão,. em 2 de dezem~
bro de 1986. -Jorge Kalume, Presidente.

-ª

~195<

Rewdão l!xtmonllnárfa, realizada
Em 2 de dezembro de 1986

de US$ 84.000,000.00 (oitenta e quatro milhões
de dólares americanos). Aprovado o parecer, e
nada mais havendo a tratar,· o Senhor Presidente
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia
Borges Camargo, SecretáOa ad hoc, a presente
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, em 2 de dezembro de 1986.- Jorge Kalume, Presidente.

193• Reunião ExtmOI'CIInária, - em 2 de dezembro de 1986

Às doze horas e quarenta e um minutos, do
dia dois de dezembro de 1,1J1l mil novecentos_ e
oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão,
sob a Presidência do Senhor Seriador Martins Filho, Presidente em exercício, presentes os Senhores Senadores Jorge Ka1ume e Octávio Cardoso,
reúne-se a Comissão de Redação. 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
fina] do Projeto de Resolução n9 283, de 1986,
que autoriza o Governo- do Estado do Paraná a
realizar operação de empréstimo externo no Valor

As dezenove horas e quarenta minutos do dia
dois de dezembro de um mil novecentos e oitenta
e seis, na Sala de Reurliões da· Coniissão, sob
a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume,
Presidente, presentes os Senhores Senadores OctáviO _Cardoso e _José lgnácio Pen-eira. Ausentes,
por motivos justificados, os demais membros da
Col'riiSsão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador_ Sal- ·
danha Derzi que, em seu parecer, apresenta a
redação final do projeto de Resolução n9 287,
de 1986, que aUtOriza ~ Prefeitura Muncipal de
Guarapuava, Estádo do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 63.840.000,00
(sessenta e três milhões, oitoc~errtos e. quarenta
mil cruzados). Aprovado o parecer, e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por en.:.
cerrada a_reunião, lavrando eu Vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoç", a presente Ata que,
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai
à publicação.
Sala de Reuniões d~ Comissão, 2 de 4ezembro
de l9S6. -Senador Jorge Kalume, Presidente.
19& Reunião Extmonllnárfa, realb:aila
Em 3 de dezembro de 1986

deUS$ 58,000,000.00 (dnqüenta e oito milhões
de d6Jares americanos) destinada aQ Programa
de Refinanciamento da Dívida Externa daquele
Estado. Aprovado o parecer, e nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo,
Sectetária ad hoc, a presente Ata que, uma vez
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
-5a1a de Reuniões da Comissão, em 2 de dezembro de 1986. - Martins FDho, Presidente em
exercício.

Março de 1987
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Às dez horas e quarenta e cinco minutos do
dia três de dezembro de um mil novecentos e
oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão,.
sob a Presidência do Senhor Senador José Ignácio Ferreira_, Presidente em exercício, preSentes
os Senhores Senadores Q;:távio Cardoso e Hélio
Gueiros (art. 90 do Regimento Interno), reúne~se
a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo
justificado, os demais membros da Comissáo.
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a paJavra ao Senhor Senador Octávio Cardo-

saque, em seus pareceres, apresenta as redações
finais dos seguintes projetes: Projeto de Resolução -h~" 288, de 19H6, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Alegrete, Estado do Rio Grande do
Su1, a reaiizar operação de crédito no valor corres·
pondente a Cz$ 2.0.726.400,00 (vinte milhões, setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos cruzados); Projeto de Lei do Senado ri' 249, de 1986,
que dá nova ret;lação ao artigo 59 da Lei n 94.320,
de 17 de março de 1964, que estatui itorinas
gerais de direito ftnanceiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da ~ião, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito f~deral, e
dá outras providências. Aprovados os pare<::eres,
o Senhor Presidente dá por encerrada ~ reunião,
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária
"ad hoc", a presente AI;, que, uma vez rubricada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro

de 1986. -Senador José lgnádo Fendra, Presidente em exercício.

197' ReUnlão Extmordlnárla, realizada
~ 3 de duerilbro de 1986

Às quatorze horas do dia três de d~b~ de-·
um mil novecentos e oitenta e seis, na $ala de
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, presentes os Senhores Senadores José lgnádo Ferreira
e Octávio Cardoso, reúne-se a Com_issão de :R,edação. Ausentes, por motivos justificados, os demais
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador José lgnácio Ferreira que, em seus pare·
ceres, apresenta as redações finais dos segUintes
projetas: Projeto de Lei do Senado n9 27, de 19Sl,
que altera a redaç:ão do artigo 62 da Consolidação
das Leis do Trabalho; Projeto de Lei do Senado
n~" 104, de 1982, qüe faculta aos depositantes
de estabelecimento bancários terem consignados, em seus talões de cheque, as referências
quê especifica e dá outras providências. Aprova~
dos os pareceres, e nadet mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente dâ por encerrada a reunião,
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária
"ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de de:z:embro
de 1986. - Senãdo(Jorge Kalwne, Presidente.

198• Reunião Extmordlmirla, realizada
Em 3 de dezembro de 1986Às dezoito horas e quarenta minuto!iõ do dia
três de dezembro de um mll novecentos e oitenta
e seis, n'a Sala de Reuniões da Comissão, sob
a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalwne,
Ptesiderite-, presentes Os Senhores Senadores Qc.,
távio Cardoso e Nelson Carneiro (art. 90 do Regi~
mento Interno), reúne-se a Comissão de Redação.
Ausentes, por motivo justificado, os demais m~m
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, O Senhor
Presidente concede .a palavra ao Senhor Senador
Octávio Cardoso que, em seu parecer, apresenta
a redação final do Projeto de Lei do Senado n~"

272, de 1986, que altera a Lei ri' 7.007, de 29
de dezembro de 1982.. que dispõe sobre o Instituto
de Previdência dos Congressistas-IPC. Aprovado
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando
eu Vânia Borges Camargo, secretária "ad hoc",
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Se-.
nhor Presidente vai à publicação.
Sala de reuniões da Comissão, 3 de dezembro
de 1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente.

Março de !987
199~

Reunião Extraordinária, real.lzada
em 3 de de%embro de 1986

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
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sob a Presidência do Senhor Senador Jorge KaluVI do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
me, Presjdente, presentes os Senhores Senadores
Comércio (Gatt), concluído em Genebra, a 12
de abril de_ 19?9; Projeto çle Decre_to Legislativo
Octávio Cardoso, Saldanha Derzi, Martins Filho
e Aloysio Chaves, reún~se a Comissão de RedanQ 26, de 1986 (no 145/86, na Câmara dos_DeputaÀs dezenovc horas e cinço mlnutos do dia três
ção. Deixam de comparecer,- por motivo justifidos], que aprova o teXto dO Acordo Relativo à
de dezembro de um mil novecentos e oitenta e
cado, os demais membros da Comissão. Abertos
Interpretação e à implementação dos Artigos VI,
seis, na Sala de Reuniões da Comlssão, sob a
XVI e XXIII do Acordo Geral sobre Tarifas Adua~ os trabalhos, o Senhor Presidente roncede a palaPresidência do Senhor Senador Jorge Kalurne, _
neiras e Comércio (Gatt/; que OOristitui o Acordo vra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em
Presidente, presentes os Senhores Senadores:
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto
de Subsídios e Direitos Compensatórios, concluíAloysio Chaves (art 90 do Regimento Interno)
de Decreto Legislativo n? 28, de 1985 (n~ 95/85,
do em Genebra, a 12 de abril de 1979. Aprovados
e Octávio Cardoso, reúne~se a Comissão de Redana Câmara dos Deputados), que aprova o texto
os pareCeres. Assume a Presidência o Senhor Se~
ção. Ausentes, por motivo justificado, os deritais
do Acordo Básico de Cooperação Oefltífica e Tecnadar Jorge Kalume que concede a palavra ao
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o
nológica entre o Governada República Federativa
Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu
Senhor Presidente concede a palavra ao Senador
do Brasil e o Governo da República Democrática
parecer, apresenta a redação final do Projeto de
Aloysio Chaves que, em seu parecer, apresenta
Lei do Senado n9 176, de 1984, que autoriza a
Alemã, concluído em Brasilia a 22 de novembro
a redaçâo final do Projeto de Resolução n"' 289,
de 1984. Em seguida o Senhor Presidente coninstituição da Fundação Memoriallsrae1 Pinheiro
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de
cede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoe dá outras providências. Aprovado o parecer. AsSanto Amaro, Estado da Bahia, a c;ontratar operaso que, em seus pareceres apresenta a redação
sume a Presidência o Senhor Senador Saldanha
ção de crédito no valor correspondente, em cruzaDerzí que concede a palavra ao Senhor Senador
final dos seguintes Projetas de Resolução: n~ 292,
dos, a 95.000,00 Obrigações do Tesouro NacioMartins Filho que, em seu parecer, apresenta a
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de
nal - OTNs. Aprovado o parecer, e nada mais redação final do Projeto de Lei do Senado nQ 195,
Umuarama, Estado do Paraná, a contratar operahavendo a tratar, o Senhor Presidente dá por enção de crédito no valor de Cz$ 53.418.758,40
de 1985, que institui as categorias funcionais de
CerTada a reunião,lavra.ndo, eu, Vânia Borges Ca(cfnqúenta e três milhões,_ quatrocentos e dezoito
Coriuidor, Auditor e TécnicO de Controle Interno
margo, Secretária ad hoc, a presente Ata que,
mü, setecentos e cinqüenta e oito cruzados e quaentre os destinatários da Gratificação de Desemume~ vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai
renta centavos}; e nq 293, de 1986, que autoriza
penho de Atividades de Frscalização Financeira
à publicação.
- -- a Prefeitura Municipal de Gandu, Estado da Bahia,
e orçamentária da União. Aprovado o parecer,
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro
a contratar operação de crédito_ no valor de Cz$
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
de 1986.- Jorge Kalume, Presidente.
21.611.285,00 (vinte e um milhões, seiscentos
dá por encerrada a reunião, lavrando, eu, Vânia
e onze mil, duzentos e oitenta e cinco cruzados}.
Borges Camatgo, Secretaria ad hoc, a presente
200~ Reunião Extraordinária, realizada
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presiem 4 de dezembro de 1986
a tratar. o Senhor Presidente dá por encerrada
dente, vai à publicação.
a reunião, lavrando, eu, Vânia Borges Camargo,
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro
Às onze horas e dez minutos. do dia quatro
de 1986. -Seri:ador Saldanha Derzl, Presidente
Secretária ad hoc, a a presente Ata que, depois
de dezembro de um mü novecentos e oitenta e
- de rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publiem exercício.
seis, na Sala da Reuniões da ComissãQ,_ sob a
cação.
Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume,
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro
-202' Reunião Extraordinária, realizada
Presidente, presentes os Senhores SenadoreS:
de 1980. -Jorge Kalume, Presidente.
em 4 de dezembro de 1986
Octávio Cardoso e José Ignádo Ferreira, -reúne-se
204; Re"união Extraordinária, realizada
a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo
As doze horas e cinqfiehta e cinco minutos
em 4 de dezembro de 1986
justificado, os demais membros da Comissão.
do- dütquatro de dezembro do aho de um mü
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente connovecentos e oitenta_ e seis, sob a Presidência
cede a palavra ao Senhor Senador Octávio CardoAs dezenove horas e quinze minutos do dia
do senhor Senadof Octávio Cardoso, pres_entes
so que, em seu parecer, apresenta a redação fmal
quatro de dezembro do ano de um mil novecentos
os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Jutahy
do Projeto de Lei do Senado n~ 198, de "1984,
e·oitenta e seis, sob a Presidência do Senhor SenaMagalhães (artigo 90 do Regimento Interno}, reúque Resguarda direitos adquiridos por funcionádor Jorge Kalume, presentes os Senhores Senane-se a ComissãO de·Redação. Deixam de comparios da Qmara dos Deputados e do Senado Fededores Nivaldo Machado, Octávio Cardoso, Saldarecer, por hiotíVo justific~do, os demais membros
ral, antes' da vigênda das Leis n<>~ 5.902 e 5.903,
nha Derzi e Martins Filho, reúne-se a Comissão
da CciÍTliSsã6:-Abertos os trabalhos, o Senhor Prede 9 de julho de 1973, quanto à percepção de
de Redação. Deixa de comparecer, por motivo
sidente concede a palavra ao Senhor Senador
adicionais por qüinqüênJos. Aprovado o parecer,
justificado, o Senhor Senador José Ignácio FerSaldariha --Derzi que, em seu parecer, apresenta
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
9
reira. Abertos -õs- trabalhos, o Senhor Presjdente
a redação final do Projeto de Resolução n 290,
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, V~nia
concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo
de I 986, que autoriza a Prefeitura_ Municipal de
Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente
Machado que, em seu parecer, apresenta a redaPaulista, Estado de Pernambuco, a contratar opeAta que, uma vez wbricada pelo Senhor Presição final do Projeto de Lei _do Senado n 9 303,
ração
de
crédito
no
valor
correspondente,
em
crudente, vai à publicação.
de-1985, que dispõe sobre a padronização, classizados, a 209288,74 Obrigações do Tesouro NaSala de Reuniões da Comissão, 4 de dez.embro
ficação, inspeção e registro de bebidas dietéticas
cional
OTN.
Aprovado
o
parec~r. Assume a
de 1986.- Jorge Kalume, Presidente.
e dá outras providências. Em seguida, o Senhor
P{eSfdêric!a o Senhor-Senador Saldanha Derzi que
Presidente
concede a palavra .ao Senhor Senador
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio
201' Reunião Extraordinária, realizada
Saldanha Detzi que, em seu parecer, apresenta
Cardoso, que, em seu Pãi''ecer, apresenta a redaem 4 de dezembro de 1986
a redação final do Projeto de Resolução n 9 276,
ção fmal doProjetodeReso1uçãon~291, de 1986,
de 1986, que áftefa- a Resolução n~ 12, de 1985,
que autoriza o Góvemc do Estado do Rio Grande
Às onze horas e trinta e cinco minutos do dia
e dá outras providências. Aprovados os pareceres
do Sul a elevar em 2.000.000 Obrigações do Tequatro de dezembro de um mil novecentos e oie nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
souro do Estad~ do Rio Grande do Sul - Tipo
tenta e seis. na Sala de Reuniões da Comissão,
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia
Reajustáveis- ORTE- RS. Aprovado o parecer
sob a Presidência do Senhor Saldanha Del"2i, PreBorges Camargo, Secretária ad hoc, a presente
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
sidente em exerddo, presentes os Senhores SeAta que, depofs de rubrlcada pelo Senhor Presidá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia
nadores Martins Filho, Dias Macedo (art. 90 do
dente, vai à publicação.
Borges Camargo, Secretária ad hoc. a presente
Regimento Interno), Octávio Cardoso, José IgnáSala de Reuniões da Comissão, 4 de d~rnbro
Ata que, depois de rubricada pelo Senhor Presido Ferreira e Benedito Ferreira (art. 90 âo Regide 1986. -JOrge KaiUm-e~ Presidente.
dente, ~ai à publicação.
mento Interno), reúne~se;tConilssão de Redação.
Sala de ReuniÇes da Comissão, 4 de dezembro
Ausentes, por motivo justificado, os demais memde 1986. .::.... Octávio Cardoso, Presidente em
205~ Reunião Extraordinária, realizada
bros da Comissão. Abertos os trabalhos. o Senhor
exercido.
- em 4 de dezembro de 1986
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
203• Reunião Extraordinária, realizada
l\1artins Filho que, em seus pareceres, apresenta
· em 4 de dezembro de 1986
Às dezenove horas e trinta e cinco-minutos do
as redações fmais dos seguintes projetas: Projeto
dia quatro de dezembro do ano de um mil novede Decreto Legislativo n• 25, de I 986 (n• 144/86,
As dezessete horas do dia quatro de dezembro
centos e oitenta e seis, sob a Presidência do Sena Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do ano de um. mil novecentos e oitenta e se.is,
nhor Jorge Kalume, Presidente, presentes os Sedo Acordo Relativo à Implementação do Artigo
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nhores Senadores Octávto_Cardoso e Afonso Sancho (artigo 90 dO Regimento Interno), reúne-se
a Comissão de Redação. Deixam de comparecer,
por motivo justificado, os demais membros da

Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi-

dente concede a palavra ao Senhor Octávio Cardoso que, em seus pareceres, apresentam a redação final dos s_eguintes projetas: Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1986 (n•149/86, na Câmara dos Deputados), que prorroga a vigência do

Decreto LegisJativo n<J 114, de 3 de dezembro

de 1982, para a legislatura a iniciar-se a 1" de
fevereiro de 1987; Projeto de Resolução n9 294,

de-1986, que autoriza o Governo do Estado de
Minas Gerais a rea1izai operação de <::rédlto externo no valor de US$ 54,000,00Q.OO (cinqüenta e
quatro milhões de dólares ame_ricanos)._Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente dá pQ_rencerrada a reunião,
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretáiia
"ad hoc", a presente Ata que, depois de rubricada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 dé dezembro
de 1986. -'Jorge Kalume, Presidente.

206• Reunião Extraordinária, realizada
em 4 de dezembro de 1986

As dezenove horas e cinqüenta e oito minutos
do dia quatro de dezembro de um mtl novecentos
e oitenta e seis, na Sãla de Reuniões da Comissão,
sob a P~_esidêncié!- do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, presentes os-Senhores Senacj,ores
OCtávio Cardoso e Ma_rtins Filho, reúne-se a Co=
missão de Redação._ Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Octâvi:Q Çardoso que, em
seus pareceres, apresenta as redações finais dos
seguintes projetes: Projeto de Resolução n9 295,
de 1986, que aUtoriza a Prefeitura Municipal de
caraiinho, Estado do Rio_ Cirande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de_ Cz $
30.936265.20 (trinta milhões, novecentos e binta
e seis mil, duzentos e s(!S~enta e cinco cruzados.
e vinte centavos); Projeto de Resolução n~ 296,
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de
NataJ, Estado do Rio Oran_de doNçrte, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 151.907,98-0brigações do Tesouro
Nacional- C>'fN, Aprovados os pareceres, e nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presiclente dá
por encerrada a reunião, lavrando e~. Vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoc", a presente Ata
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente,
vai à publicação.
.
-:- -_ Sala de Reuniões da C'õmissão, 4 de dezembro
de 1986. -Jorge Kalume, Presidente.
207• Reunião Extraordinária, realizada
em 4 de dezembro de 1986

Às vinte horas ~ trinta minutos .do dia_ quatro
de dezembro de um mil novecentos e oitenta e
seis, na Sala de Reuniões da Comissão, $Õb _a
Presidência do Senhor Senador Jç,rge Kalume,
Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi. Mário Maja (art 90 do Regimento
Interno) e José Ignácío Ferreira, reúne--se a Comissão de Redação. Ausente, por rriotivo justificado, o Senhor Senador Nivaldo Machado. Aber-tos os trabalhos, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que,
em seus pareceres, apresenta as redações finais
dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n~
297, de 1986, que a1,1toriza a Prefeitura Municipal
de Sete lagoas, ~do de Minas <:ierals, a con- ~
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tratar operação de crédho no_ valor de 184.905,49
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN; Projeto
de Resolução n~" 298, de 1986, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado de
·Minas Gerais, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em _cruzados, a 197.133,02
Obrigações do Tesouro Nacinal- OTN. Aprova9os o~. pareceres, e n<Jda mais havendo a t:J:atar,
o Senhor -Presidente dá por encerrada a reunião,
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária
"ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada
peJo Senhor Presiclente, vai à publicação.
Sala de Reuniões, 4 de dezembro de 1986. J'Olge Kalume, Presidente.
208• Reunião Extraordinária, realizada
em 4 de dezembro de 1986
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lavrando, eu, Vania Borges CàrOargo;-Sectetária
"ad hpc", a presente Ata que, depois de rubricada
pelo Senhor Presidente, vai _à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro
de 1986.- Sen"ãdor Jorge Kalu~e, Presidente.
210• Reunião Extraordinária, realizada
em·4 de dezembro de 1986

Às vinte e um horas e trinta minutos do dia
quatro de dezembro do ano de um mil nove~ntos
e oitenta e seis, sob a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, presentes os Se-nhores Senadores Saldanha Derii e Martins Filho,
reúne-se a Comissão de Redação. Deixam de
comparecer, pór mOtivo justificado, os demais
membros da Comissão_. Abertos os trabalhos, o
Senhor Presidente ,Çoncede a palavra ao Senhor
Senador SaJdanha_Derzi que, em seus pareceres,
apresenta a redação final dos seguintes Projeios
de Resolução: n~ 302, Pe 1986, que _autoriz<! ~
Governo do Estado do Pa_rá a contratar operação
de- Crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 450.000,00--0brigações clCfTesouro Nacional
-OTN;_en? 303, de_1986,que autoriza o Governo
do Estado de Minas Gerais a ·contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 154570,25 Obrigações do Tes_ouro _Nacional
- OTN.. Aprovados os pareceres, e nada mais
hav.endo a tratar, o Senhor Presidente dá por ence.rrada a reunião, lavrandO, eu, Vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoc", a present~ Ata que,
depois de rubricada pelo Senhor Presidente, vai
à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão~ 4 de dezembro
de 1986. - Sen~dor Jorge Kalume, Presidente.

Às vinte horas e cinqUenta minutos do dia quatro de dezembro do ano de um mil novecentos
e oitenta e seis, sob a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume, presentes os Senhores Sena-dores Saldanha Derzi e José lgnáclo Ferreira, reúne-se a Comissão de Redação. Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador
Nivaldo Machado. Abertos os trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Saldanha
Derzi que, em seus pareceres, apresenta a redação final dos seguintes projetas: de Resolução
n~ 299, de 19Sô; que aUtoriza a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, Estado do Rio
Grande do Sul, a contratar -operação de crédito
no valor de Cz$ 6.688.955,99 (seis milhões, seiscentos e oitenta_ oito mil, novecentos e cincjúenta
e cinco cruzados, noventa e nove centavos);
e de Decreto Legislativo n<> 6, de 1986 (rt' 105/85,
,211• Reunião Extraordinárf!l,, realizada
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
em 4 de dezembro de 1986
do Acordo para a Criação de uma Comissão Mista
Bra-Sileiro-EgíPcia~ éelebrado entre o Governo da
As vinte e uma horas e quarenta minutos do
República Federativa do Brasil e o GQverf)o da
dia quatro de dezembro do ano de um mil noveRepública do Egito,- efn Brasüia, a 7 de março
centos e oitenta e seis, sob a Presidência do Sede _1985. Aprovados os pareceres e nada mais
nhor Senador Jorge Kalume, presentes os Senhohavendo a trã:tar, ·o Senhor Presidente dá P,.or enres Senadores Saldanha Derzi e José lgnáclo Fercerrada a reuni_ão,lavrando, eu, Vânia Borges Careira, reúne-se a comissão de Redação. Ausentes,
rriàrQ"o, Secretária "ad hoc", a presente Ata cjUe,
por motivo justificado, o Senhor Senador Nivaldo
depois de rubricada pelo Senhor Presidente, vai
Machado. Abertos os trabalhos, o Senhor Presià publicação.
dente concede a palavra ao Senhór Senador SalSala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro
danha Derzi que, em seu parecer, apresenta a
d~ 1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente,
redação final do Projeto de Resolução n' 304, _
-209' Reunião Extraordinária, realizada
de 1986, que autoriza a Prefeitura Mun[cipal_ de
em 4 de dezembro de 1986
Formosa, Estado de Goiás, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 92.817,01 OTN. Aprovado o parecer, e nada
Às vinte e uma- horas e dez minutos do dia
mais havendo a tratar, O senhor Presidente dá
qUatro de dezembro do ano de um mil novecentos
por encerrada a reunião, lavrandO, eu, Vânia Bore Oitenta e seis, sob a Presidência do_ Senhor Senages CamafgQ, _secretaria, "ad hoc", a presente Ata
dor Jorge Kalume, Presidente, presentes os Seque, depois de assinada pelo SenhOr Presidente,
nhores Senadores Saldanha Derzi Josê lgnácio
Ferreira, reúne-se a Comissão de R.edaçãq._ Deixa vai à. publicação.
Sala de Reuniões da Comis_são, 4 de dezembro
de comparecer, por motivo justific:ado, o Sénhor
de_ 19.86. ......:. Senador Jorge Kalume, Presidente.
Sena:dor Nivaldo Machado. Abertos _os trabalhos,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
SenadOr Saldanha Derzi que, em seus pareceres
212~ Reunião Extraordinária, reaUzada
apresenta a redação final dos seguintes P-rõjel:Os
em 4 de dezembro de 1986
-de Resoluçã<Y. n9 3_00, de 1986, que autoriza a
Prefeitura_ Municipal de Canela, Estado do Rio
Às vinte e _uma horas e cinqüenta e cinco minuGrande do Sul, a contratar operação de crédito
tos do dia quatro de _dezembro de ur:n mil, novel)Q vªlgr de Cz$ 6.881.91~,00_ (seis,rriilh6es,_ oitocentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da
centos e o!!_enta e y!l:)_mil, nov_ecentos e quinze
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador
cruzados); e n~ 301, de 1986, que autoriza a PrefeiJor9e Kalume, Presidente, presentes os Senhofes
tura Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas
Senadores Saldanha Derzi e José lgnácio Ferreira,
Gerais, a_ Contratar operação de crédito no valor
reúne--se a Comissão de Redação. Ausente, por
correspondente, em cruzados, a 440.673,52 Obrimotivo justificado, o Senhor Senador Nivaldo Magações do Tesouro Nacional- OTN. Aprovados
os pareceres e nada mais havendo a tratar, o
chado. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente,
_ S~~or Presi~ent~ dá por encerrada a reunião,
concede a palavra ão Senhor Senador Daldanha
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O_erzi e. Jqs_~ fgnácio Ferreira, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado,
os demais membros da COinissão. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra
ao$enhor Senador SaJdanha Derzf, que, em seus
e sessenta e um míf, novecentos e quarenta e
pareceres apresenta a i'edação final dos seguintes
quatro cruzados _e oitenta centavos). Aprovado o - Projetas de Resolução:_ n~ 307 de 1986, que aUto·
riza a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado
parecer, e nada mals havendo a tratar, o Senhor
Presidente dá por encerrada a reunião, lctvrando
de São Paulo~ a contratar operação de crédito
no_ valor correspondente,_ e:m crJ,.Izados, a
eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc,
a presente Ata que, uma vez ruDricada pelo Sr.
458.02"8,96 Obrigações do escuro N?J-cioQal Presidente, vai à publicação.
- OTNS; e n9 308, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro
Municipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia, a
de 1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente.
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 43279,67 Obrigações do
213~ Reunião Extraordinária, realizada
Tesouro Nacloflal- OTNs. Aprovados os pareceem 4 de dezembro de 1986
res, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, la":rando eu,
Vânia B_orges _Camargo, secretária "ad hoc". a:
Às vinte horas e dez minutos do dia quatro
presente Ata que, depois de rubricada pelo Senhor
de dezembro de um mil novecentos e oitenta e
Pre.slde"nte, vai à publicação.
seis, sob a Presidência do Sr. Jorge KaJ_u_~e~ preSala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
sentes os Senhores Senadores Safdanhã Derzi
de _19.86.-SenadorOctâvto Cardoso-Presie José Ignácio Ferreira, reúne-se a Conii.Ssão de
dente em exercício.
Redação. Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Nilvado Machado. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede
216• Reunião Extraordinária, realizada
a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzt que,
em 5 de dezembro de 1986
em seu parecer, apresenm a redaç~o final do Pro:jeto de Resolução n• 306, de 1986, que autoriza
Às dez horas e quinze minutos do dia cinco
a Prefeitura Municipal de !porá, Estado de Goiás,
de dezembro de um mil novecentos e oitenta e
a contratar operação d~ crédito no valor de cz$
seis, na Sala de Reu-niões da Comlss~o. sob a
2.123.990,75 (dois milhões, cento e vint~ e três
-Presidência do Senhor SenadOr Octávio Cardoso,
mil, novecentos e noventa cruzados e setenta e
Presidente em ~xercício, presentes os Senhores
cinco centavos). Aprovado o parecer, e nada mais
Senadores Saldanha Derzi e José lgnácio Ferreira,
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por enreúne~se a Comissão de- Redação. Ausentes, por
cerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camotivo justificado, os demais membros da Comismargo, secretária ..ad hoc.., a presente Ata que,
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
depois de rubricada pelo Senhor Presidente, vai
ç.Oncede a palavra ao Senhor Senador Saldanha
à publicação.
__
Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação
Sala de Reuniões da ComisSãO: 4-de de2:embro
final do Projeto de Res_olução n~ 309, de 1986,
de 1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente.
que autoriza a Prefeitura MunicipW de Santa Bár214• Reunião Extraordinária, reallzada
bara D'Oeste, Estado de São Paulo, a contratar
em 5 de dezembro de 1986
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 91.840,61, Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN. Aprovado o parecer, e nada
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco
de dezembro de um mil novecentos e oitenta e_ mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, dá
- por enCerrada a reuni_ào, lavrando eu, Vania Bor~
seis, sob a Presidência do Senhor Senador Octáges Camargo, Secretária "ad hoc", a presente
vio Cardoso, Presidente em exercfdo, presentes
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presios Senhores Senadores Saldanha Derzi e José
dente, vai à publicação.
fgnádo Ferreira, reúne-se a Comissão de_ Redação. Deixam de comparecer, por motivo justifiSala de Reuniões_da Comissão, 5 de dezembro
cado, os demais membros da Comissão. Abertos
de 1986. - Senador Octávio Cardoso, Presios trabalhos, o Senhor Presidente concede a paladente em exercício.
vra ao Senhor Senador Saldanha Derzi, que, em
seu parecer, apresenta a redaçáo final da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 131,
217' Reunião Exlmordinária, realizada
de 1986 (n~ 7.245/86, na Casa de origem), que
-em 5 de dezembro de 1986
concede pensão especial a Maria Barbosa da Silva
e dá outras providências. Aprovado o parecer, e
Às dez horas e trinta e dnco mtnutos do_dia
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
cinco de dezembro do ano de um mil novecentos
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia
e oitenta e seis, sob a Presidência do Senhor SenaBorges Camargo, secretária "ad hoc", a presente
dor Jorge Kalume, Presentes os Senhores SenaAta que, depois de rubricada pelo Senhor Presidores Saldanha Derzi e Martins Filho, reúne-se
dente, vai à publicação.
a CornlSSão de Redação. Deixam de comparecer,
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
por rnotivo justificado,_ os demais membros da
de 1986. - Senador Octávio Cardoso. PresiComissão. AbertoS os tr_abalhos, o Senhor Presidente em exercício.
dente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha. Derzi que, em seus pareceres, apresenta
215~ Reunião Extraordinária, realizada
a redação final dos seguintes Projetes: Projeto
em 5 de dezembro de 1986
de Resolução n<> 311, de_ 19815, Que autoriza a
Prefeitura Municipal de Pji&r de Goiás, Estado de
Às dez horas do dia <::inca de dezembro do
GoiáS: a contratar _operação de crédito no Valor
de_Q:$ 424A(L53{qúatrocentos e vinte e quatro
ano de um mil novecentos e oitenta e_ seis, sob
mil, quatrocentos e ~tenta e _um cruzados e cina Presidência do Senhor Senador dctávio Cardoso, presentes os Senhores Senadores Saldanha
qüenta e três ceritãvos); Projeto de Lei do Senado
Derzi que, em seu parecer, _apresenta a redação

final do Projeto de Resolução n9 ~os; de 1986,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Jacobina,
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor de cz$ 10.161,944,80 (dez milhões, cento

:r

fi<> 243, de 1986-DF, que acrescenta parágrafos
6° e 7~ do artigo 3° do Decreto-lei n~ 2.258, de
4 de março de 1985. Aprovados os pareceres
e nada mais havendo _a tratar, o Presidente dá
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoi:" a presente Ata
que, depois de rubricada pelo Senhor Presidente,
vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
de 1986. -Senador Jorge Kalume. Presidente.
218~

Reunião Extraol'dinária, realizada
em 5 de dezembro de 1986

Às dez horas e cinqüenta mln~tos do dia cinco
de. dezembro de ,llm mil, novec_entos e oitenta
e seis, na SWa das Reunióes da Comissão, sob
a Presidência do Senhor senador Octávio Cardoso, Presidente em exercício, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Martins Filho,
reúne--se a Comissão de Redação. Ausentes, por
iriõtivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, _o Senhor Presidente
conÇede a palavra ao Senhor Senador Saldanha
Derzl que, em seus pareceres, apresenta as redações finais dos seguintes projetas: Projeto de R~
solução n9 3 l 1, de 1986, que aUtoiiia a Prefeiturà Municipal de Quü-lriópolls, Estado de Goiás, a contratar operaçáo .de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 74254,89 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN; Projeto de Resolução
n9 312, de 1986, que autoriza a Prefeitura Muni~
dpal de Jaguaquara, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 7.443.152,00 ·
(sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil,
cento e cinqüenta e dois cruzados). Aprovados
os pareceres, e_ nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,
laVrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária
".ad hoc", a presente Ata que, uma ve:z rubricada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
de 1986. - Senador Octávio Cardoso, Presidente em_ exercício.
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onze

As
horas e de'z minutos do dia cinco de
dezembro do ano de um mil, novecentos e oitenta
e Seis; sóõ a-Presfdéncia do Senhor Senador Jorge
Kalume, presentes os Senhores Se11adores Martins_Filho, Saldanha Derzi, OctáviO Cardoso, e AJ.
berto Süva (art. 90 do Regimento Interno), reúne~se a Comissão de Redação. Aberto.s.'os trabalhos o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seus
pareceres, apresenta a redação final dos seguintes
ProJetes de Resolução: n? 313, de 1986, que aui_o..
rf.za a Prefeitura Municipal d_e -l3alvador, Estado
da Bahla, a elevar em Cz_$ 97:151.749,72 (noventa
e sete mílhóes, setec·entos e cinqüenta e um mil,
setecentos e quarenta e nove cruzados e setenta
e dois centavos); e n~ 314, de 1986,-que aUtoriza
a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do
Sui-SANESOL, a contratar operação de crédito
no valor c-orrespondent~. em <::ruzados, a
400.000,00 Obrigações do Tesouro NadonaiOTN. Aprovados os pareCeres, e nada mais ha~
vel)do a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,Javrando_eu Vânia Borges Camar~
go, se~etárta ..ad hoc" a presente Ata que, depois
de rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezE:-mbrO
.de 1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente.
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são de Redação. Ausentes, por motivo justificado,
os demais me_mbros da C.omis_s_ão. Abertos os
trabalhos, o. SenhOr Presidei-tte conCede -a j:>ãlavr?
ao Senhor Senador Saldanha D~rzi que, em seus
À5 onze horas e vinte e cinco minl,ltos, do dia
pareceres, apresenta as redações finais do seguincinco de dezembro de um mil_, oovecentos e oitentes projetcis: Projeto de Resolução no~ 19, de 1986,
ta e seis, na Sala de Re.uniões da Cot --tSsão,_ sob
que· aUtoriza o GovernO do Estado de Pernama Presidência do Senhor Senador Octá\o 10 Cardobuco a contra.tar operação de crédito no valor
so, Presidente em exercício, prespn!es os Senhocorrespondente, em cruzados, a 170.098,80 Obrires Senadores Saldanhª Derzi e .~nso Sancho
(art 90 do Regimento Interno). reúne~se a Comis- --gações do Tesouro Naciogaf- OTN; Projeto de
Resolução n" 320, de 1980, que ãutor1za o GOversão de Redação. Ausentes, por motivo justificado,
rib"do Estado de Santa Catarina a contratar operaos demais membros da ComiSsão. Abertos os
çãO-de crédito no valor correspondente, em cruzatrabalhos, o SenhOr Vre&"ídente cbriçede a palavra
dos, a 432.911,00 Obrigações do Tesouro Nacioao Senhor Senador _SaJda_nhq Perzi que, em seu_s
nal- OTN. Aprovados.os pareceres, e nada mais
pareceres, apresenta as redações finais dqs sehavendo a tratar, o Senhor Presidente dá_ por enguintes projetas_: Projeto de Resolução n~ 312,
cerrada ·a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Cade 1 9"86, que autonzâ a Prefeitura Municipal de
Dourados, Estado do Mato GrosSo.do Sul, a _con- . margo, Secretária ad h~ •.. a presente Ata que,
uma· vez rubricada pelo Senhor Pr~sid~nte, vai
tratar operação de_5:rédito no valor corresponà publicação.
dente, em cruzados, a 29.956,28 ObrigaçQes do
Sala de Reuniões da COmissã-cr; 5 de dezembro
Tesouro Nacional- OTN; Projeto de -ReSO!UÇao
de 1986~ ....,..:_ Senaçior Martins Filho, Presidente
IT' 316, de 1986, que aU.t.oriz.a _a: pref~itura M1J.niem exercício.
. ·- - ·
cipal de Clãudio, Esta"<;!o de Minas Gerais,_-~- O?!l·
tratar operação de crédito .no valor correspondente, em cruzados, a 110.000,00 Obrigações do
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res, e nada mais havendo a tratar, o Sen_hor Pr~1dente dá por encerrada a reunião, IavranQ_Ç> ~.
Às doze horas e vinte e cinco minutos do dia
Vânia Borges Camargo, Seérêtáriá ad hoc, a
cinco de dezembro do ano de um m11 novecentos
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor
e oitenta e seis, sob. a Presidência do Senhqr SenãPresidente, vai à publicaÇão.
._
Sala de Reuniões d,a CóiTlíS~q,? Q.e dez,ernbro -dor Martins Filho, presentes "OS Senhores Sena~""'dores Saldanha Derzi e Jamil Haddad (art. 90
de 1.986 . ....::.... 5ehã"dor Octávio Cardoso, Presido Regímento fnternO),. reútíe:se a ComisS"ão de
dente em exercício.
·
Red~ão. ·Abertos Os trabalhos, o Senhor Presidente concede. a palavra ao Senhor Senador Sál221• Reunião Extraordinária, realizada
danha Derzi que, em seus pareceres, apresenta
em 5 de dezembro de 1986
a· redação final dos seguintes Projetas de Resolução:--n~ 321, de 1986, _que autoriza a Prefeitura
Às onze horas e quarenta minutos do dia cinco
Municipal de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso
de dezembro do ano de um mil novecentos e
do-Sul, a· êõritratar ~operaÇão de créditO nO Vã.Iof
oitenta e seis, sob a Presidência do Senhor senad"ê -Cz$ 1:139.339,03 (um milhão, cento e trinta
dor Martins Filho, Presidente em exercício, pre=nave rõil, treiéntoS e trinta e nove cruzados
sentes os Senhores SenadOres Saldanha Derzi
e trêS céri'tavos}; e 119 322, de 1~"86, que autoriza
e Octá,vio Cardoso, reúne-se a Comissão de Redao Govel'nó. d6 Estado ·da Maranhâo, a cOntratar
ção, Deixam de comparecer, por motivo justifioperação de crédito no valor correspondente, em
cado, os demais membros da Comissão. Abertos
Cruzados, a l65.280,50 Obrigações do T escuro
os. trabalhos, o Senhor Presidf:nte concede a palaNacional- OTN. Aprovados os pareceres, e nada
vra ao Senhor Senador SÇll.danha. Derzi, que, em
mai~ l)avendo a tratar, o Senhor Presidente d.á
seus pareceres, apresenta a redação final dos. sep-o-r en-cenada a reunião, lavrando eu, Vãnia Borguintes Projetas de Resoluçã.o: n'' 31_7, d.~ 1.986,
ges Camai'go, Secretária ad hoc, a presente Ata
que autoriza 9 Governo do f;stado deo Perna,m·que, depois de rubricada pelo Senhor Presidente,
buco a C.Qntra..tar operação de crédito no valor
Vai à pUbliCação. _ __
correspondente, em çrl..!zadps~ ~ 219233,40. Obri.- Sala de Reuniões d_a Cômissão,·s de dezembro
gações do Tescuro' N.açlonal ~ OTN;_ e ·Jjo 3:1
de 1986. --:- Senador Martins Filho, Preside~te
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de
eO}.~~rdcio.
Pojuca, Estado da B-ªbl.a, a~ contratar operãção
de crédito" no valor çorreSporidente; em. truzados,
a 298."800,00-übrigações do Tesouro Nacional
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havendo a tratar, o Senhór Presidente~dã por en-~À$ doz.e horas e quarenta minutos do dia cinco
cerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata ·que,
de-dezembro de uni mil novecentos e oitenta
depois de rubricada pelo Senftor Presidente, vai
seis, na Sala de Rel.iriiôes. da Comissão, _sob a
à publicação.
_ ._
PresidêD.cia do Senhor Senador Martins Filho, Presid.erite em exercício, presentes os Senhores SeSala de Reuniões da Comissão, 5.d~ dezembro
il."ãdOfes Sãfda.nha Derzi e Màtà Machado (art. 90
de 1986. - Senador Martius Filho, Presidente
em exerdcio.
dO Regimento [nienlo), reúíie-se a ÇomiS'sao de
Redáçã.o. Ausentes, poT motiVO Justíficado, os de222• Reunião Extraordinária, realizada
mais membros da Comissão. Abertos 0$ traQaem 5 de dezembro de 1986
lhoS, O Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador .Saldan_ha Derzj _que, em seu pa·
Às onze horas e. ~inqüenta e_ cin.ço minutos,
recer, apfeserlta a· r""ed~ão firial do Projeto de Re_do dia cinco de dezembro -de ym mil, t:JOvecentos
S01Lição rin 323, de 1989,_ que autoriza a P~feitura
e oitenta. e sei?, na Sala de ~euniõ_es .da C:omissão,
Municipal de Araçuai, Estado Q.e .Minas qerais,
sob a Presidência d9 $_e:@or Senador Martins Fia Conúa..ta.r ,operaÇão de crédito no valor correslho, Presidente em exercício, presentes os Senhopondei1te, em cruzados, a 31391~0 Obrigações
res Senadores Saldanha Derzi e Mata Machaco
.do T_esouro Nacional """'"""":' OTN. Aprovado o pare-(art. 90 do Regimento Interno), reútle-se a Comi.s-

e

ª'-

e
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c.er, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre_si·
dente. . ,ó-ª- por ~ncerrada a reunjão, lavrando eu,
Vânia ·Borges CamarQo, SeCretária ·"ad h_õc", ã
presente Ata que, uma vez rubricada pc]o Senhor
Presidente, vai ã publicação. ·
- Sala de Reuniões da ComiSsão, 5 de dezembro
de 1986:- ~rtins Alh?,.Presidente em exercício,
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Às doz.e horas cinqüenta e cirico minutos,
do dia cinco de dezembro de um mil novecentos
e oitenta e se.is, na Sala de Reuniões da. ComiSsão,
sob a Presidência do Senhor Senador Martins Filho, Presidente em exerdcio, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Odacir Soares
(art. 9Qdo Regimento Interno), reúne~se a Cpmissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado,
os demais membros da Comissão. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palayra
ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seus
pareceres, apresenta· aS r.edações finais _dos se.
guintes projetas: Projeto de Resoluçã.o n~ 324,
de 198!5, que .autoriza o Go~emo do ~stado de
Sergipe a contratar operação de crédito no valor
COrreSpOndente, em cruzados, a 416.748,07 Obrigações do Tesouro Naciona.l - OTN; Pr_ojeto de
Resolução n~ 325, de 1986, que autoriza o Goverho 'do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito no valor .de Cz$ 3.180370.480,00
(três bilhões, cento e oitenta e milhões, tr.ezentgs
e setenta mil quatrocentos e oitenta crl..!zados).
Aprovados os pareceres, o Senhor Presidente dá
por encerrada a re.união, lavrando eu, Vânia Bor_ges Camargo, Secretária "ad hoç", a presente Ata
que, uma vez rubrícada pelo Senhoc Presidente,
vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
de 1986. - Martins Filho, Presidente. em exercíc:iô.
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... Às quinze horas. e trinta min~tos, do cüa cinco
de dezembro de um mil novecentos e oitenta e
.seis, .na. Sala de ReUniões da Comissão, sob_a_
Presidência do_S:mhor Senador Martins Filho, Presidente em exercido, presentes os Senhores Senadores, Saldanha Derzi e Mata Machado (an.
.90 do Regimento Interno), reúne-se a Comissão
de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os
cier:nais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor. Presidente concede a palavra ao
Senhõr SenadOr Saldanha Derzi que, em seus
pareceres, apresenta as redaç:ões finais dos seguintes proJetes: Projeto de Resolução no 326,
de 1986, qu~ ·autoriza a Prefeitura Municipal de
Vitória, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de cr~~i~() no valor cor.respondente, em cru~
z~dos, a 460.8""35,00 Obrigações_do Tesouro Nacional- OTN; Projeto de Resolução no 327, de
1986, .que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, ácOriti"ãtar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 464.984,00 Obrigações do_ Tesouro Naçional
- OTN. Aprovados os pareceres. Assume a Presidência. o Senbor Seri<ildor Octávio Cai'dosQ que_
concede a palavra ao Senhor Senador José lgnácio Ferreira que, em seu parecer, apresenta a redação ftti.~l do PrOjeto de Resqlução no 13, de
1985, que denomina corredor do.Anexo ndoSenado Federal "Ala Senador Tancredo .Neves".
Aprovado o_ parecer, o Senhor Presidente dá por
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encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges
Camargo, Se<:retária "ad hoc", a presente Ata qu~,
uma vez rubricada pelo Senhor· Presidente,_ vai
à publicação.
___ _
Sala de Reuniões da Comissão, 5 ae deZembro
de 1986.- Martins Filho, Presidente em exercido.
-- 227~
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Às dezesseis horas do dia cinco de dezembro
de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala
de Reuniões da Comissão; sob a Presidência do
Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, presentes os Senhores Senadores AlQysio Chaves

(art. 90 do Regimento Interno X e Gastão Müller
(art 90 do Regimento Interno), reúne-se a Comi$-

são de Redação. Ausentes, pOr motivo justificado,
os demais membros da COmissão. -Abertos os
trabalhos, o Senhor Presideflte concede a palavra
ao Senhor Senador Aloysio Chaves que,' em seu
parecer, apresenta a redação finaJ do Projeto de
Resolução no 328, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 32.448,00 Obrigações do Tescoro Nacional - OTN. 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 329, de 1986. qua aUtoriza a Prefeitura Municipal de ftabuna, Estado da Bahia, a cOntr~tar operaçáo de crédito no ~Qr, em cn.izados,
a 199.624~0õ Obrigações do Tesouro-Nacional
- OTN. Aprovado o parecer, e nada_mais haven·
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo,
Secretária "ad hoc'', a presente Ata que, uma vez
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publica___ _
ção.
Sala de Reuniões da Comissão_, 5 de deZembro
de 1986. --Jorge Kalume, Presidente.
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Às dezesseis horas e vinte minutos do dia cinco
de dezembro de um mil novecentos e oitenta e
seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a
Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume,
Presidente, presentes os Senhores Senadores
Aloysio Chaves (art. 90 do Regimento Interno)
e Marcondes Gade1ha (art 90 do ~egimento lnterno), reúne-se a Cori1~o de Redação.Ausentes,
por motivo justificado, os demais membros da
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a pa)avra ao Senhor Senador AJ.oy~
sio Chaves que, em seu parecer, apresenta as
redaç:ões finais_ dos seguintes projetes: Projeto de
Lei do Senado n9 242, de 1984, que dá nova
redação ao artigo 79 da Lei n9 5.692, de I I de
agosto de 1971, que fixa as diretrizes e bases
para o ensino de 1_9 e 29 graus; Projeto de Resolução n9 -330, de 1986, que autoriza--ã Prefeitura
Municipal de São Paulo, EstadO de São Paulo,
a realizar operação de empréstimC) externo no
valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de
dólares americanos). Aprovados os pareceres, e
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
dá por encerrada a reunião, lavr~n_do eu, Vãnja
Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi~
dente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
de 1986. - Seilador Jorge KaJume, Presidente.
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em 5 de dezembro de 1986
Às dezessefs horas e quarenta e cinco minutos,
do dia cinco de dezembro de um mil, novecentos
e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão,
SOb a Presídênda do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, presentes os Senhores Senadores
Aloyslo Chaves (art. 90 do Regimento Interno)
e Afonso Sancho (art. 90 do Regimento Interno),
reúne~se a Comissão de Redação, Ausentes, por
motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Aloysio
Chaves que, em seu parecer, apresenta a redação
fina] do PrQjeto de Resolução n9 331, de 1986,
que autoriza a P~~eitura Municipal de lnhumas,
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito
no valor de Q:$ 8.512.000,00 (oito milhões, qui~
·nhentos e doze mil cruzados). Aprovado o parecer,
e nada mais hâvendo a tratar, o Senhor Presidente
dá por- encerrada a reunião, lavrando e~, Vânia
Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente
Ata -que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala_Qe_Reuniões da Comissão~ 5 de dezembro
de 19~_6;_-:- $eilãc:l~~ :~orge Kalume, Pre$idente.
7
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As dezessete horas e vinte e dnco minutos,
do dia cinco de dezembro de um mil, novecentos
eoitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão,
'sob a Presidência do Senhor Senador Maurício
Leite, Presidente em exercfcio, presentes os Senhores Senadores Afonso Sancho (arf. 90 do Regimento Interno) e Benedito Ferreira {art. 90 do
Regimento Int_erno}, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo_ justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a paJavra ao
Senhor Sen-ador Afonso Sancho, que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução n" 332, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 244.021,00 Obrigações do TesOlitQ Nacional-OTNs. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando
eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc,
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação,
Sa1a de Reuniões da ComissãO; 5 de dézembro
de 1986. - Seriãdor Mauricio -Leite, Presidente
em exercício.

e quarenta e três mi1, cento e cinqüenta e dois
cruzados). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apre:senta a
redação final do Projeto de Resolução n~ 334,
de 1986, que ã.utOriza a Prefeitura Municipal de
Araçuai, Estado de Minas Gerais. a contratar ope-ração de crédito no valor correspondente, em cru~
zados,a 11.189,33 ObrigaçõesdoTesouroNacionai-QTNs. Aprovado o parecer, e nada mais havendO a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma
vez_ rubrisada pelo Senhor presidente, vai_ à publicaçãO.
~
Sala de Reuniões da Cçmissão, 5 de dezembro
de 1986. ~-Senador Octávio Cardoso, Presidente em exercício.
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Às dezoito horas e quinze minutos, do dia cinco
de dezembro de um mil novecentos e oitenta e
seis, na sala de reuniões da comissão, sob a Presidência do Senhor SenadOr Jorge Kalume, Presi~
dente; presentes os Senhores Senadores OctáviO
Cardoso, Saldanha Derzí e Eunice Michilles (art.
90 do Regimento Interno), reúne-se a Comissão
de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os
demais membros da CQn_1issão. Abertos os trabalhos, o Sen~c;>r Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu
parecer, apresenta a redação final_ do Projeto de
Resolução n" 335, de 1986, qoe autoriza a Prefei·
tura Municipal de:_Co_rdislàndia, Estacio de Minas
QerãiS, autorizada a contratar operação de crédito
no. valo_r correspondepte, em cruzados, a
16205,28 Obrigações do Tescuro Nacional OTN. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador 'Saidanha
Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n 9 336, de I 98Ç,
que autoriza a Prefeitura MurUcipaJ de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor correspon-dente,_em cruzados,
a 139.625,29 OºrigaçOes do T escUro Nacional
- OTN. AProvado o pareéer, é nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada
â reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo,
Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez
-rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publica~
çã:o._
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
de 19"86. -Senador Jorge Kalume, Presidente.
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Às dezessete horas e cinqüenta minutos do dia
cinco de dezembro de um mil novecentos e oitenta e--sei!i, na sala de Reuniões da Comissão, sob
a Presidência do Senhor Senador Octávio Cardoso, Presidente em exercício, presentes os Senhores Senadores Gastão MüJler (art. _90 do R_egimentq Interno), Benedito Ferreira (art. 90 do Regimento {ntemo) e Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes. por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palaV@: ao Senhor Senador Gastão Müller que, em
seu parecer, apresenta a redação finai do Projeto
de Resolução n 9 333, de 1986, que autoriza a
, Pr_efeitJJraMunicipaJ deAçu, Estado do Rio Grande
do Norte, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 7.443.152.00 (sete milhões, quatrocentos

Reunião Exb'aordinárla, realizada
em 5 de dezembro de 1986

Reunião Extraordinária, realizada
em 5 de dezembro de 1986

Às dezenove horas e cinco minutos do dia cinco
de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta
e seis, sob a Presidência do Senhor senador JoiSe
Kalume, Presidente, presentes os Senhores_ SenadoreS HeJvídio Nunes (art. 90 do ReQimerito Interno),_ Gastão Müller (art 90 do Regimento Interno)
e Saldãnha Derzí. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os demais membros da comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Helvfdio
Nunes que, em s_eu parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n' 337, de 1986,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Fronteira,
Estado de Minas Gerais a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados.
a 14.097,74 Obrigações do Tesouro NacionalOTN. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha
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que, em seu parecer, apresenta a redação

final do Projeto de Resolução

n~"

338, de 1986,

que _autoriza a Prefeitura Mu_nicipal de Vitória da

Cohquista, Estado da BahJa, _a coJJtratar operação
de crédito no va1or COIJ'~Spondei].te, em c~dos,
a 107.756,20 Obrigações do Tesouro Nacional

- OTN. Aprovado o parecer, e nada mais haven-_
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada
a reunião, lavrando, eu, Vânia J?orges Caffiái"go,
Secretária ad h,qc, a presente Ata_ que, depois
de rubricada pelo Senhor Presiden:te: vai à publicação.
. _____ ·-- _
.
--Sala de Reuniões.da_ Comls~o, 5 de _dezembro

de 1986. -Senador Jorge Kalume, Presiden~.234~
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valQr correspondente, em cruzados, a418.812,09
Obrigações do Tesour9 Nacional:-- OTN. Aprovados Os pareceres, e nada mais havendo a tratar,
9 Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,
lavrando eu, Vânja _Borges Camargo, Secretária
ad hoc, a Pr~ente Ata que, tuna vez rubricada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuni.Pes da Comissão, 5 de dezembro
de 1986. ~ Senador Alberto SOva,_ Presidente
em exercfcio.

2-36• Reunião Extraordinária, realizada
em 5 de dezembro de 1986

Reunião Extraordinária, realizada
em 5 de dezembro de 1986

Às vinte horas e dez minutos, do dia cinco çle
dezembro de um mil, novecentos e oitenta e seis,
Às dezenove horas e quinze minutos do dia
na, Sala de REl_uniões da Comissão, sob a Presidência_ do_ Senhor ·senador OctáVio Cardoso, ?"recinco de dezembro de um mil novecentos e oitenta e seis, na sala de reuniões da comfssão, sob
sidente em .~ercício, presentes os_Senhor~S Segadores Jorge Kaltune e Gastão Müller, reúpe-se
a Presidência dO Senhor Senador Jorge Kalume,
Presidente, presente_s o_sS_e:nbQres Senadores_Jq..
"'- _Ç_Qmi_ssão de ~ec!'ª~o. Ausentes, por motivo
sé lgnácio Ferreira, Saldanha Derzi, Helvídio Nu- justificado, os demais membro~_ da ComiSsão.
nes (art. 90 do Regimento lntemo) e Odacir Soa_~ - Abertos_ os_ trabalhos, _o Senhor _Presidente ~oil~
res (art. 90 do Regimento Interno), reúne-se:_ a
-ceae a palavra ao senhor SEm~dor Jorge Kalume
que, em SeU Parecer, ·apresenta a redação- fmal
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justi·
ficado, os demais membros da comissão. Abertos
do Projeto de Resolução n~ 343, de 1986, que
os traba1hos, o Senhor Presidente concede a palaautoriza a Prefeitura Municipal de Santa CrUz Cavra ao Senhor Senador José lgnâdo Ferreira que,
brália, Estàdo da Bahia, a contratar operação de
em seu parecer, apresenta a redação final do Pro-crédito_no_ '-'ªlo_r__correspondente. em cruzados,
jeto de Resolução n" m339, de 1986, que autoriza
a 120.000,00 úbrigações do Tesouro Nacional
o Governo do Estado do Piauí _a_ realizar operação - OTNs. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada
de empréstimo e}(;, terno no y_alor de_.~S $
a !~ião, lavrando· eu, Vânia Borges CamãrQo,
9,600.000.00 (nove rQilhões e seiscentos mi1 dólares), destinada ao Programa de Refinanciamento
Secretária "ad hoc", ~presente Ata que, uma vez
da Dívida Externa- daquele Estado. Aprovado o
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
parecer, o Senhor &.esi_dente concede__a palavra
ao Senhor Sen_ador HeMdio Nu_nes que, em seu
Sãla de Reuniões dei Comissão, 5 de dezembro
de 1986. - Sen(J.dor Octávio Cardoso, Presiparecer, apresenta a redação final do Projeto de
dente em exercfclo.
Resolução n" 340, de 1986, que autoliza a Prefeitura Municipal de Oeiras, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no _v~lo_r de .Cz_~
- 23.7•.Reunião Extraordinária,
7A43.152,00_(sete -miJhões, quatrocentos e quaem 5 de dezembro de 1986
renta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados). Aprovado o parecer, e nada mais havendo
As vinte horas e quarenta minutos, do dia cínco
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada de dezembro de um mil, novecentos e oitenta
a reunião, lavrando, eu, Vânia Borges Camargo,
e seis, na Sala de Re\.lfli6es da Comissão, sob
Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez
a Presidência do Senhot .Senador Jorg~_ Kalume,
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicaPresidente, presentes os Senhores Senadores
ção.
c
O~acir ?oares_(arl 90 ,do R_egimento Interno) e
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
Lourival Baptista (arl 90 do Regimento Interno),
de 1986: __:.Senador Jorge Kalume, Presidente.
reúne-se a Comissão- de Redação. Abertos ostraba1hos, o Senhor Presidente concede a palavra
235• Reunião Exb'aordinária, realizada
ao Senhor Senador Odadr Soares qu~.- em seu
em 5 de dezembro de 1986
parecer, apresenta_ a_redação final do Projeto de
Resolução n~ 344, de 1986, que autoriza a PrefeiÀs dezenove horas e quarenta minutos do dia
cinco de dezembro de um mil novecentos e oiten~
tura Municipal de Mogi Mirim, Estado de SãO Pauta e seis, na sala de reuniões da comi~o. ~ob
lo,_ a cOntrãtai__operação de crédito no valor corresa Presidência do Senhor Senador Odadr Soares
pondente, erri cruzados <l 86.746,52 Obrigações
(art. 90 do Regimento Interno), PreSentes os Sedo J escuto _Nacion~al ~ OTNs. AproVado o pãre~
c~r. o Senador Presidente dá -por encerrada" a reúnhores Senadores Alberto Silva (art 90 do Regi~
menta Interno) e HéUq Queiras (art 90-do Regi.:.
ni~o, Iavranâo eu, Vânia Borges Camargo, Secrementa Interno), reúne~se a Comissão de Redação.
t.ár\~."ad hoc".~a presente Ata que, Uma vei rubriDeixam de comparecer os den1<1is membros da
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
COmissão. Abertos qs trabalhos, .o Senhor Presi..~ de.R~un~~ da_Comls~. 5 de dezembro
dente concede a palavra ao Senhor Senador Álde 1986. ~~~nadar Jorge Kalume, Presidente.
berto Silva que, em seu parecer, apresenta a reda· 238• Reunião Extntordlnálla, realizada
ção fma1 do Projeto de Resolução n 9341, de 1~~.
de dezembrodel986
que autoriza a Prefeitura Munjcipal de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, a contr~tar
Às vinte e uma horas e dez minutos, do dia
operação de crédi~o no valor ~e Cz$
ciriCO de dezembro de um lnil, novecentoS e-O_iten-:
25.536.000;00 (vinte e çjoc:o milhões, quinhentos
ta e iiihls, na Sala de Reuniões da Comissao, sob
e trinta e s_eis mil cruzados) e a redaçãq final
a Presidência" do Senhor Senador Jorge Kalume,
do Projeto de Resolução n9 342, de 1986, (Jue
Presidente, presentes os Senhores_Seii{idor~ Salautoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado
danha De~. Marcondes ~a_de1ha (art 90 do Regide Sergipe, a contratar operação de crédito no

·reanzada

· ----·.ms

menta Interno), Octâ\1º- Cardoso, Aloysio Chav_es
(art..:- 90 do Regimento Interno) e Martins FiJ1:to,
réúile-se a CoinlsSão~de Redação. Ausentf?s, por
motivo justificado, os demais membros da Cqmissão. Abertos os trabedhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao SenhO[:senador ~danh<;
Derzi que, em SE!U parecer, apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n9 345, de 1986,
que autoriza o governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cz$ 148.026.020,80 (cento e
quarenta e oito milhões, -vinte e. seis mil, vinte
cruzâd.os e oitenta centavos) o montante_ de sua
dívida consolidada. Aprovado o parecer. Assume
a Presidência o Senhor Senador Octávio Cardoso
que concede a palavra ao Senhor Sen!t_d_or Aloysio
Chaves que, em seu parecer, apresenta a redação
tina!. dq J~mjeto çl_e Resolução n" 279. de: 1986,
que dispõe sobre faltas n~ci justificadas de_ servidores do Senadg_Feder~. Aprovado o parecer,
nada mais havendo a tratar, o Serihor Pre_si_çl.ente
dá por ericerrada a rêuriiãO, lavrando eu, Vânia
Borges Camargo, secretária "'aà hoc", a presente
Ata que, uma
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à pUblicação.
Sala d_e Re!miões da Comissão, 5 çle dezembro
dé 1986. .:...: Senit®.r Jorge Kalum~ Presidente.

e·

vez

239• Reunião Extntonllnárla, realizada
em 5 de dezembro de 1986

As. vinte e um~ horas e_ trinta minutos, do dia
ciqco de dez~_mbr9 de um mil, novfú:entOS e oiten~
ta e seis, na Sala de -Reuniões da Comissão, SPba Presidência do Senhor Senador O<:tá;Vio CardqsO,-PresidE:nte em exetcído, presentes os Senho-res Senadores Odacir "Soares (art. 90 do Regi~
~-e~ lntemo) e Lourival Baptista (art. 90 do Regi-:f!lento_!fltemo), ~úne.:-~~ a Cq_mi~o de ~edação.
Ausentes, po~ ,!_Tiotivos jl,lstificados, os demais
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o
~tlhol- Presideil.te cOncede a pa1avra ao SeÍ1hor
Senador Odacir Soares que, em seu pareCer,
apresenta a redação final do Projeto de Res,oluç~Q
n9 346, de 1986, que autoriza a Prefeitura Muni~
clpal de Sarandi, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito no valor de Cz$ 8512.000,00
(oito milhões e quinhentos e doze mil cruzados).
Aprovado o parecer. Ainda, com a palavra o Senhor Senador Odacir Soares que, em seu parecer,
apresenta a redação final do Projeto de R~lução
ri" 347, de 1986, que autoriza_ a Prefeitura Municipal de Igarassu, Estado de Pernambuco, a con~
tratar_ operação de crédito no valor correspon~
dente, em ciuzados, a )59.961,68 Obrigações da
Tesouro Nacional- OTNs. Aprovado o parecer,
e nada mais havendo a tratar, o Se_nhor Presidente
dá por -encerratl.a ã" i'eunião, lavrando eu, Vânia
Borges Camargo, Secretária "ad hoc", a presente
Atã que, uma:- vez· rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
-:·Sã1a de Reuniões da Comissão; 5 de dezembro
de 1986. - Senador Octávio Cardoso, Presidente em exercido.
240' Reunião Extntordlnárla, realizada
em 5 de dezembro de 1986

uma

Às vinte e
ti6-ras ,e cinqP:enta minutos, do
dia cinco de dezembro de um mil, novecentos
e oitenta e.seis, na.Sala de Reuniões da Comissilo,
sob a Presidência do Senhor Senador João Lobo,
Presidente em exercido, presentes os Senhores
SeJ)adOre$ QctâViç)-Cardosó e Odac($0ar~-(ait.
90 do Regimento Interno), reUne--se a ComissãO
de Redação. Ausentes, por motivo _justificado, os
demais m_eml>_ros d.a Comissão. Abe~ os _traba·
lhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao
7
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Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seus
pareceres, apresenta as redações finarUs dos se-

guintes projetos: Projeto de Resolução n? 348,
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de
ltuverava, Estado de São Pau1o, a contratar operação de crédito no valor correspondente. em cruza-

dos, a 60.986,77 Obrigações do Tesouro Nadona] - OTNs; Projeto de Resolução n9 349, de
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Oaros, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no va1or correspondente, em
cruzados, a 364.000,00 ObriQações do Tesouro
Nacional - OTNs. Aprovados os pareCeres, e
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
dâ por encerrada a reunJão, lavrando eu, Vània
Borges Camargo, Secretárià ad hoc, a presente
Ata que, uma vez rubricada pelo senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro

de 1986. -João Lobo, Presidente em exercício.

241• Reunião Exlmordlnária, realizada
em 5 de dezembro de !986.
Às vinte e duas horas _e cinco minutos, do dia
·cinco de dezembro de um mil, novecentos e oitenta e sefs, na Sala de Reuniões da Comissão, sob
a Presidência do Senhor Sen8dor Mário Maia, Presidente _em exerc(cio, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalurne e Fernando Henrique Cardoso (art 90 do Regimento Interno), reúne-se a
Comissão de Redação. 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
sel! parecer, apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n 9 3.50, de 1986, que autoriza a

DIÁRIO DO CONGRESsO NACIONAL (Seção H)
PrefeitUra Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 321267,89 Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs. Aprovado
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando
eu, Vânia Borges Camargo, Secretária, ad hoc,
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
de 1986. -Mário Mala, Presidente em exercício.

242' Reunião Extraordinária, realizada
em 5 de dezembro de 1986

As vinte e duas horas e vinte e cinco minutos
do dia cinco de dezembro de um mil, novecentos
-e~Oitenta e s~is. na Sala de Reuniões da Comissão,
sob a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalu~
me, Presidente, presentes_ os Senhores Senadores
Nelson Carneiro (art. 90 do Regimento Interno)
e Mário Maia (art. 90 do Regimento Interno), reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da Comissão.
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Nelson Car~
nelro que, em seu parecer, apresenta a redação
final do PrÓjeto de Resolução n9 351, de I 986,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Murici. Esta~
do de Aiagoas, a contratar operação de crédito
no valor corresponderyte, em cruzados, a
64.840,13 Obrígações do Tesouro Nacional OTNs. Aprovado o parecer, e nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada
ét reuniáo, lavrando eu, Vânia Borges Camargo,
Se_cretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez
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rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicaçáo.
Sala de Reuniões_da Comissão, 5 de dezembro
de I 986. Jorge Kalume, Presidente.

243' Rewúão Extraordinária, realizada
em s de dezembro de 1986

As vinte e

duas horas e quarenta minutos do

dia cinco de dezembro de um mil, novecentos

e oitenta e seis, na Sala de-ReuniõeS da Comissão,
sob a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, presentes os Senhores Senadores
Octávio Cardoso e Lourival Baptista (art 90 do
Regimento Interno), reúne--se a Comissão de ReM
dação. Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seUs
pareceres, apresenta as redaçóes finais dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n9 352,
de 1986, que autoriza as_~feitura Municipal de
Cordislândia, Estado de Minas Oerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 10.427,84 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTNs; Projeto de Resoluçãç J19 353,
de 1986, que-autoriza a Prefeitura Municipal de
ltuverava, Estado de São Paulo, a contratar operaM
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~
dos, a 56.646,26 ObriQ-aÇões do Tesouro Nacional - orns. Aprovados os pareceres, o Senhor
Presidente _dá por encerrada a reunião, lavrando
eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc,
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
de 1986. -.., Jor!ie Kalume, Piesidente.
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(*) Faço silber que
Senado FederaJ aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
José Fragelli, Presidente, promulgo- a seguinte

RESOLUÇÃO N• 361, DE 1986
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás, Estado de Goiás, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 424.471,53 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e
setenta e um cruzados e dnqüenta e três centavos).
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$
424.471,53 (quatrocentos e vinte e qlJalro mil, quatrocentos e setenta e um cruzados e cinqüenta e três centavos),
correspondente a 11.109,36 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, considerado o valor nominal
da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, satjetas'
e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
_
·
·
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador José Fragelll, Presidente.

(*)

Republicada por haver saído com incorreções no DCN- Seção H-

de 6-12~86.

SUMÁRIO
1 -ATA DA 7• SESSÃO, EM 23 DE
MARÇO DE 1987

-Projeto de Resolução n~ 8/87, de autoria
da ComisSão Diretora, que altera a Resolução
rJ9 21, de 21 de maio de 1980.

1.2.1 - Leltun1 de projetos
-ProJeto de Resolução 11' 7/ffl, de autoria
da Comissão Diretora, que estende o disposto
no Decreto-lei nl' 2270, de 13 de março de
1985, aos servidores do Senado Federal investidos em cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e optantes pela retribuição de seus cargos efetivos, e dá outras providêndas.

Dlsam~os

do Expediente

SENADOR JAMIL HADDAD -

"Iminência

de golpe de Estado no Brasil", notícia do New

1.1 - Abertum
1.2- Expediente

1.2.4 -

1.2.2- Comunicação da Presldênda
- Prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de ResoJução n 9 8, de 1987, Jido ante-

riormente.
1.2.3 -Requerimento
- N9 19/87, de autoria do Senador Severo
Gomes, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado n9 99/86, de sua
autoriª.

York llmes. Importaç.SO de· produtos supér·
fluos. Crise da saúde pública no Pais. Imposto
Sobre a renda.
_SENADOR JARBAS PASSAII!lYHO, como
Uder - Situação económica do BrasiL Aumento do imposto sobre a renda para os assalariados.

SENADOR CARLOS CHIAREI..Ll. como ú~
der- Luta do PFL para a extinção do empréstimo compulsório e a revisão da tabela do
Imposto sobre a Renda, descontado na fonte.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PORTO

Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

ASSINATURAS

Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestral ··-··················---~-H._. .._.................. ..,.Cz$_ 264,00
Despesa c/ pastagem ............. ' <. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. Cz$ 66,00

piretor AdminiStrãtivó
JOSECLER GOMES MOREIRA

330 00
(Via Terrestre)
TOTAL
'
Exemplar Avulso ........................................ ~c.$ 2,00

Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Diretor Adjunto

Tiragem-: 2.200 exemplares.

SENADOR FERNAIYDO HEl'IRJQ(JE OIRD0$0, .Como Uder -A distribuição de renda
aos Municfplos. A revisão da tabela do imposto

sobre a Renda.

1.2.5- Comunicações da Presld~nda
-Indicação dos Senadores Mauro Borges
e José Ignácio Ferreira para representarem
o Senado Federal na Primeira Conferênda Jnterparlamentar sobre o Melo ·Ambiente na
América Latina e Caribe, a realizar~ na Cicia~
de do México. Aprovada.
-Indicação dos Senadores Francisco Ro~
llemberg, Odacir Soares, Lourival Baptista e
João Calmon para integrarem a delegação
brasileira, no período de 25 a 30 do corrente,
em Gran21da, Espanha, à Décima Terceira
Reunião do Comitê de Membros Afiliados da
Organizaç&o Mundial de Turismo. Aprovada.
1.2.1- Comunkações
-De Senadores, que se ausentarão do
País.
13 -ORDEM DO DIA
-Requerimento n9 8/87, de autoria do Senador Affonso Camargo, sollcltando a convocação do Ministro de Estado da Faz~nda, Dil~
son Funaro, a fim de, perante o Plenário do
Senado, prestar esclarecimento sobre a negociação da dívida externa e a sua influência
no aluai nível dos juros do mercado financeiro.
Aprovado após usarem da palavra os Sena~
dores Affonso Camargo, Virgilio Távora e Ja~
mil Haddad.

-Requerimento n"' 17/87, de autoria do Se~
nadar Fernando Henrique Cardoso_ e outros
Srs. Senadores, solkitando a constituição de

uma comissão especial, composta de_7_ mem~
bros para, no prazo de 90 dias, examinar a
questão c;la dívida externa brasileira e avaliar
as razões que levaram o Governo a suspender
o pagamento dos encargos financeiros dela
decorrente, nos planos externo e i~temo.
Aprovado com alterações. nos termos do pa~
recer do Relator designado, Senador José Fogaça, tendO USado da palavra os Senadores
José lgnâcío Ferreira, Jamil Haddad, Marco~~
-des Gadelha, Cid Sabóia de Carvalho, Mauríoo
Corrêa, Divaldo Suruagy, Carlos Chi~reUi e
Fernando- Henrique Cardoso.
-Projeto àeLei-da Câmara n" 1~~ (n9
8.088/8_6..- na Casa de orig_em), que d1spoe so~
bre a c:riação de cargos na categoria funcional
de Técnicos de Controle Externo do Grupo-A~
tividades de Controle Externo do Quadro Per~
manente da Secretaria Geral do Tribunal de
Contas da União. Discussão adiada para a
próxima sessão, nos termos do Requerimento
rr> 20187, após leitura das Emendas n'~' 1 e
4 tendo usado da palavra os Senadores Nel~
soh Cátrfeiro; Jama Haddad, V'agílio Távora,
Edison Lobão, Od Sab6ia de Carvalho, Fer~
_nando Henrique CardO:SO e _Maurício Corrêa.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR POMPE(J DE SCX/ZA -

Atos

de violência effi Assunção, Paraguai, contra
Parlamentares brasileiros.

• SENADOR AI.iilifo BEZERRA - Drvida
externa.

SENADOR RONALDO ARA<VÍO - Reivindicações_ do EstadO-de Rondônia ao Governo

Federal

c

SEN!WOR IRAM S4WVA :- Inteavenção
na Prefeitura de Goiânia, decretada pelo. Go-

vernador Henrique Santillo.

SEIYNJOR FRANOSCOROLLEMBERGlmposto sobre a Renda.
SEiYNJOk LCXJRIVAL BAP77STA - Politica industrial ade_quada às necessidades do
País, cidotada pelo Ministério da Indústria e
do Comércio.
SEl'IADOII NJVALDO t\fACfW)O- Racio-'
namento de "Energia Elétrica" no Nordeste.
SEIYNJOR J([TAHY MAGALFP!Es- Crise
econômica, cri~e política e caminhos alternativos.

SEl'IADOII NELSON CARNEIRO- Loteamentos em áreas rurais no Distrito Federal,
resposta do Governo do Distrito Federal a requerimento de informações.

I

1.3.2- Comunicação da Presld~da
-Convocação de sessão extraordinária a
realizar~se amanhã. às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO

2-REJlFICAÇÃO

3-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

-N• 15, 16 e 17, de 1987
4 - ATA DE COMISSÃO
5 - MESA DIRETORA

6 -

LÍDERES E VICE-LÍDERES DE

PARTIDOS

Ata da 7"' Sessão, em 23 de março de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Senadores HumbeJto Lucena, Odacir Soares, João Lobo e Frandsco RoUemberg
ÀS 14 HORAS E 30 MINaTOS, ACHAM-5E

PRESENTES OS SRS.SENADOR/iS:
-Mário Maia- Aluíz.io Bezerra- Nabor Jú-

nior- Leopoldo Perez --Carlos De'Carli- Fábio
Lucena_- Odac:ir Soares

~

Ronaldo Aragão -

Olavo Pires - Hélio Gueiros - Almir Gabriel _]w&as Passarinho --João Castelo-_ Alexandre
COSta - Edison Lobão -João [Qbo - Chagas
Rodrigues- Hugo Napoleão- Vtrgílio Távora
- Cid Sabóia Catvalho - Mauro Benevides ..)psé Agripino- Lavosier Maia - Mar>:el)des Ga-

delha- Humberto_Lucena- Raimundo Ura ,...-Nivaldo Machado- Antonio FaríaS- Mansueto
de Lavor- Guilherme PalrOefra ....=:.... Díva1do Surua~
gy - Francisco Rollemberg - Lourival Baptista
-Jutahy Magalhã~s- Ruy Bacelar -José lgná~o ~~rreira - J~o Calmon .....:.. JamiJ H_addad

i"

- Alfonso Arinos - Nelson Carneiro - Itamar
Franco - Ronan Tito - Severo Gomes - Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas -Iram
Saraiva - lrapuan Costa Júnior - Pompeu de
Souza -Mauricio Corrêa ~ Meira FUho - Louremberg Nunes Rocha - Márdo Lacerda- R_achid Saldanha Derzi -Wilson Martins -Álvaro

Dias - Affonso Camargo- NeJson Wedekin Carlos Chiarelli- José Paulo Bisoi-José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

A lista

de presença acusa o comparedmento de 60 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro

aberta a sessão.
Sob a proteção de De~ iniciamos nossos tra~
bwh~
.
Sobre a mesa, projetas de resolução que vão
ser lidos pelo Sr. 1"-Secretârio. -

São lidos os seguintes

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 7, de 1987

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, inciso m, da Constituição, decreta:
Art. }9 O § 29 do art. 39 do Decreto-lei n9
I .445, de 1:3 de fevereiro de 1976 passa a vigorar
com a seguinte redação:
..Art 31'
•N>~---N_..,_ONo
§ 29 E facultado ao servidor de órgão
da Administração Federal direta ou de autar~
quia, investido em cargo em comissão ou
função de confiança, integrantes _do Grupo
Dfreção e Assessoramento Superiores, optar
pela retnbuição de seu cargo efetivo ou emprego -permanente, acrescida de 20% (vinte
por cento}" do vencimento ou salário fiXado
para O cargo- effi comissão ou função de
_confiança e sem prejuízo da percepção da
-corieSpóndente Representação Mensal."
M_ 29 Este Decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de março de 1985, 1649 da Independência e 969_ da -República. - JOÃO FIGUEIREDO - Delllm Netto.
oo ..

. .O - O N - - 0

RESOLUÇÃO N• 6, DE 1985

Estende o disposto no Decreto-Lei D"'
2.270, de 13 de março de 1985, aos: servidores do Senado Federal investidos
em cargos do Gropo~Dlreção e Assessoramento Superiores e optantes pela retribuição de seus cargos efetivos e dá
olltras prQvidêndas.
O Senado Federal resolve:
•
Art 1~ O disposto no Decreto-Lei n"' 2.270,
de 13 de março de 1985, estende-se aos servidores do Senado Federal investidos em cargos
do Grupo-Direçao e Assessoramento Superiores
e optantes peJa retribuição de seus cargos efetivos.

Art .29 As despesas decorrentes da aplicação
desta Resolução serão atendidas pelos recursos
orçamentários próprios do Senado Federal.
Art. 39 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros à data da vigência do Decreto-Lei n9
2,270, de 13 de março de 1985.
Art 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente Projeto de Resolução objetiva estender o disposto no Decreto-Lei n~ __ 2.270, de 13
de março de 1985, aos servidores do Senado
Federal investidos em cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e optantes pela retribuição de seus cargos efetivos, de modo que
os mesmos também percebam a correspondente
Representação Mensal.
Sala de Reuniões da Comissão Diretora, em
6 de dezembro de 1986. - José FrageiB Passos Porto - Enéas Faria - João Lobo
- Marcondes Gadelha- .Alberto SOva.
LEGISLAÇÃO aTADA

DECRETO-LEI N• 2270, .
DE 13 DE MARÇO DE 1985

Dá nova redação ao § 21' do art.
Decreto-lei 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, que reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis
da União.
3~" do
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Estende o disposto no Decreto-lei
n' 2.270, de 13de março de 1985, aos
servldoru da Câmara dos Deputados
investidos em cargos do Grupo-Dlreção e Asseuoramento Superiores e
optantes pela retribuição de seus cargos efet!vos e dá outras provldêndiiB-

Art. 1~ ô d_isposto no Decreto-lei n9 2.270,
de 13 de março de 1985, estende-se aos servidores ~ Câmara dos Deputados investidos em
cargos do Grupo-Oireção e Assessoramento Superiores e optantes pela, retribuição de seus cargoS efetivos.
Art. ~ As despesas decorrentes da aplicação
desta resolução serão atendidas pelos recursos
orçamentários próprios da Câmara dos Deputados.
Art. 39 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros à data da vigência do Decreto-lei n~
2270, de 13 de março de 1985.
Art 4 9 ReVogam-se as disposições em contrário.
Câmara doS Deputados, 4 de junho de 1985.
-Uiysses Guimarães, Presidente da Câmara
dos Deputados.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 8, de 1987
Altera a Resolução n•

21~

de 21 de

maio de 1980.

O Senado Federal resolve:
Art. ]9 O art 3~ da Resolução n9 21, de 21
de mafo de 1980, é acrescido dos seguintes parágrafos:
Éadmltidaacontagemdoperfodo
de exercício anterior à instituição do Grupo-- Direção e Assessoramento.Superiores, de
..cargo em -comissão, função de conftança ou
função gratificada, desde que tenham dado
origem a cargo ou função integrantes dos
mesmos grupos e guardem correlação de
atribuições.
§ 2' A contagem de período de exercício
em cargo em comissão, função gratificada
ou função de confiança. não poderá ser feito
"§ 19

243

de modo diferente dos critérios expressamente estabeJ_ecidos neste artigo."

Art. 29 O disposto no § 29 do art. 3 9 da Resoluçãort' 21, de 21 de maio de 1980, atrescentaOO
pelo artigo anterior, alcança, também, a contagem
p_eríodo de _exercido pleiteada anteriormente
à Vigência desta Resolução.
Art. 3~ Esta Resolução entra _em vigor na data
de sua pubUcação, revogadas as disposições em
contrário.

d~

Justificação

A Lei n 9 6.732, de 4 de dezerribro de 1979,
que introduziu alterações na redação do art. 180
da Lei n~ 1.711, de 28 de outubro de 1952 (EstaMo dos Funcionários Públicos Civís da União),
também estabeleceu, no seu artigo 29, 6 seguinte:

"Art. 2" O funcionário que contar Seis (6)
anos completos, consecutivos ou não, de
exercido em cargos ou funções enumerados
nesta lei, far_ª jus a ~r adicionado ao vencimento do respectivo cargo efetivo, como
vantagem pessoa~ a importância equívalente
à fração de um quinto (115):
a) da gratificação de função do Grupc-Direção e Assistência Intermediárias;
b) da diferença entre o vencimento do
cargo ou função de c~nfiança do Grupo Direção e Assessoramento Superiores ou do cargo de natureZa especial previsto em lei, ou
da Função de Ass_essoramento Superior
(FAS), e do cargo efetivo.'
Mencionada lei ainda previu, em seu artigo 3~:
..Art. 31- A contagem do periodo de exetdcio a que se refere o art. 2 9 desta lei terá
início a 1~ de novembro de 1974, ou a partir
do primeiro provi!nento-em cargo ou função
de confiança e em cargo de natureza especial
previSto em lei, se poSterior àquela data."

Posteriormente, o Decreto-lei n9 1.746, de 27
de dezembro de 1979, alterou a redação desse
artigo, o qual passou a vigorar na forma abaixo
indicada:

"Art. 3" A contagem do período de exer~
cicio _a que se refere o art. 2? desta lei te.rá
início a partir do primeiro provimento em
cargo em comissão ou função de conftança,
ihtegrantes dos Grupos Direção e Assesso-ramento Superiores e Direçêo e Assistência
Intermediária, instituídos na conformidade da
lei n9 5.645, de 1O de dezembro de 1970,
ou em cargo de -':l~ especial previsto
elnlei.''
A aplicação desses diplomas legais aos servidores do Senado Federal se verificou com a pro-_
mu1gação da Resolução n'~21, de 1980, que repetindo o que neles se continha, dispôS!

"Art. 29 O seJVidor que contar 6 (seis)
anos completos, consecUtivos ou não, de
exercidos em cargos ou funções enumeradas nesta Resolução, fará jus a ter adicionada
ao venclmento do respectivo cargo efefivo,
como vantagem pesSoal, a importância equivalente à fração de 115 (um quinto):_
I - da gratificação de função respectiva;
H - da diferença entre o vencimento do
cargo do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e o do cargo efetivo.

244
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Arl 39

A contagem do período de exer-

cido a que se refere o art. 2° desta Resolução

terá inicio:

I - a partir do primeiro provimento em
cargo em comissão, integrantes do Gnq>Ç?-_
Direção e Assessoramento Superiores, institufdo na conformidade da Lei n" 5.645, de
10 de dezembro de 1970;
~
n- a partir da primeira designação para
função de confiança posterior à instituição
do Grupo a que se refere este artigo ou, no

caso de designação preexistente, a contar
da data de vigênda da Resolução n9 17, de
25 de junho de 1973."

São estas as normas ainda hoje vigentes no
que diz respeito aos servidores do $enç~do Fe-

deral.

Ocorre, porém, que o Excelentfsslmo Senhor
Presidente da República aprovou nova alteração
dos dispositivos legais ora comentados, consoante se vê do Decreto-lei n" 2.153, de 24 de julho
de 1984 ln veri>ls;
"Art I• O art 3• de Lei rr> 6. 732, de 4
de dezembro de 1979, com a redação dada
pelo art. ]9 do Decreto-lei n'~ 1.746, de 27
de dezembro de 1979, é acrescido dos se..

DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL(Seção ll)

ção n" 58, de 1972, e alterado pela Resolução
n9 30, de 1978, passa a viger com a seguinte
redação:
-"Art. 405. O setvidor que contar tempo
de serviço igual ou superior ao f001do para
aposentadoria voluntária passará à inatMdade:
1- com o vencimento cb cargo em comissão ou da fun_ção de confiança que estiver
exercendo, sem interrupção,nos 5 (cinco)
anos anteriores;
II- com idênticas vantagens, desde
que o exercido de cargos ou funções de confiança tenha compre"endido um período de
10 (dez} anos _consecutivos ou não.
DI~ com provento correspondente ao
vencimento da classe imediatamente superior da respectiva Categoria Funcional;
IV-com provento aumentado_de_20%
(vinte por cento) quando ocupante de cargo
cti última dasse da respectiva Categoria Fundonal;
V- com a vantagem do item IV, quando
o ocupante de cargo isolado, se tiver nele
permanecido durante 3 (três) anos.
§ }9 No caso do item ~ deste artigo,
-quando mais de um cargo ou função tenha
sidO eirerddo, serão atribWdas as vantagens
do de maior valor, d~de_ que lhe corresponda
um exerdclo mínimo de 2(dois) anos; fora
dessa hipótese, atribuir-se-ão as vantagens
do c~o ou função de valor imediatamente
lnferlor, dentre os exerddos.
§ 2 9 A aplicação do regime estabelecido nos ]tens I e O deste, artigo, exclui as
vantagens instituídas nos itens III, IV e V do
mesmo dispositivo, sa1vo direito de opção.
§ 39 As vantai:Jens previstas nos itens
III, IV e V não ensejarão, em caso algum,
proventos de inatividade que excedam a remuneração percebida no serviço ativo."
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Art 3<:> A contagem do período de exercido
a que se refere o_ art. 2<:> desta Resolução terá
início:
1- a partir do primeiro provimento em cargo
em comissão, integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, instituído na conformidade da Lei n'~ 5.645, de 1O de dezembro de

Ül70.
n-a partir da primeira designação para função
de confiança posterior à institt.!ição. do Grupo a
que se refere este artigo ou no caso de designação
preexistente, a contar da data_ de vigência da
Resolução rr> 17, de 25 de junho de 1973.

Art. 4"' O Servidor que vier a exercer cargo
em comissão ou função de confiança de valor
superior ao dos que geraram o direito à adição
de S(cinco) frações de 115 _(u_m quinto} poderá
optar pela utilização progressiva das parcelas, mediante a substituição da anterior pela nova, calculada com base no vencimento da gratificação desse cargo ou função de maior valor, observado
o disposto no § 2<:> do art. 2'1' desta Resolução. _
Art 59 Na hipótese de opção pelas vantagens
do artigo 405 do Regulamento Administrativo do
Senado Federa_!, aprovados pela Resolução n"' 5_8,
de 1972, e alterado pela Resolução n• 30, de 1978,
o seiVidor não usufruirá do beneficio previsto no
artigo 2~ desta Resolução.
Art & Na aplicação do disposto nesta Resolução, será considerada_ a Representação Mensal
instituída pela Lei n9 6.323, de 14 de abril de
1976, desde que o servidor tenha exercido o cargo
com essa vantagem durante pelo menos 2 (dois)
anos.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto
neste artigo, é autorizado, a partir de janeiro de
1980, desconto de contribuição previdenciária sobre o valor_ da Representação Mensal a que se
refere a Lei n" 6.323, de _14 de abril de 1976,
calculada na forma da legislação de previdência

guintes parágrafos:
§ 19 É admitida a contagem do periodo
de exercício anterior _à instituição dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores e
Direção e Assistência lntemediádas, de cargo
em comissão, função gratificada ou função
de confiança, desde que tenham dado origem a cargo ou função integrantes dos mesmos Grupos e_ guardem correlação de atribuições.
§ 29 A contagem de período de exercido
em cargo em comissão, função gratificada
ou função de conftança, não poderá ser feita
Social.
de modo diferente dos critérios expressaArt. 7" A Gratificaç_ão de Atividade, instltufda
mente estabelecidos nest~ artigo".
pela Lei n9 6.323, 'de 14 de abril de 1976, na
Art 2<:> O disposto no § 2_9 do art. .39 d!:i_ _ Art. 29 O servidor que contar 6 (seis) anos
completos, consecutivos ou não, de exercícios - qual incidirá o desconto previdenciário, será comLei n 9 6.732, de 1979, acresccntãdo pelo artiputado para o cálculo de provento de inatividade
em cargos ou funções enumeradas nesta Resolugo anterior, alcança, também, a contagem
do servidor que contar tempo de serviço igual
ção, fará jUs a ter adicionada ao vencimento do
de perlodo de exercício pleiteada anteriorou superior ao fixado para aposentadoria volun~
respectivo cargo_.efetivo, como vantagem pessoal,
mente à vigência deste Decreto.::-lei".
tárla, desde que, ao se aposentar, a esteja percea importância equivalente à fração de 1/5 (um
Assim, objetivando proceder a necessária atuabendo.
quinto):
lização de nossas nonnas regulamentares, subParágrafo único. Os efeitos_financeiros decor1- da gratificação de função respectiva;
metemos à elevada consideração do Egrégio Plerentes do disposto neste artigo vigoram a partir
l l - da diferença entre o vencimento do Gruponário desta Augusta Casa o preseilté antepiujetO Direção e As$eSsoramento superiores e o cargo
de 1" de janeiro de 1980.
de Resolução, que visa introduzir alterações à ReArt 89 __ Esta Resolução entra em vigor na data
efetivo.
solução n"' 21, de 1980, estendE~_ndo aos funciode" sua publicação:.
·
§ I 9 O acréscimo a que se refere este artigo
nários do Senado Federal os benefícios decor- ocorrerá a partir do 69 lsexto) ano, à razão de
Art. ~ Revogam-se as- disposições em conrentes do já citado D_ecreto-lei _n9 2.153, de 24
trário.
1!5 (um quinto) por ano completo de exercido
de julho de 1984.
_
~
Senado Federa1, 20 de maio de 1980.- Senade cargos ou funções numerados nesta ResoluSala de Reuniões da Comissão __ Djretora, em
dor Luiz Vlaria, Presidente.
ção, até completar o 109 (décimo) ano.
6 de dezembro de 1986. - José FragçW § 2 9 Quando mais de um cargo ou função
DECREfO-LEI N• 2.15~,
Passos Pôrto - Enéas Faria - João Lobo houver sido desempenhado, no período de 1 (um)
- Marcondes Gadelha- Alberto Silva.
ano e ininterruptamente, considerar-se-á, para
DE 24 DE JULJiO DE 1984
efeito de cálo.do da importância a ser adicionada
ao vencimento do ç-argo efetivo, o valor do cargo
LEGISUlçi.O aTADA
Introduz parágrafos no art. 3~ da Lei
ou da função_de confiailça exercido por mais tem11' 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e
po, obedecidos os critérios fixados nos itens I e
dá outras_ providências.
ndes_te ·ªrtigo.
RESOLUçAO N•21, DEI980
§ 39 Enquanto exercer cargo em comissão
-O Presidente da RepÚblica, no uso da atribuição
ou função de confiança, _o funcionário não perceque lhe confere o art. 55, item m, da Constituição,
berá
a
parcela
a
cuJa
edição
fez
jus,
salvo
no
Altera a redaçáo do arL 405 do Reguladecreta:
caso de opção pelo vencimento do cargo efetivo,
mento Admlnlsbativo do Senado Fedem!,
9 do art. 2 9 da Lei n"
na
forma
prevista
no
§
2
aprovado pelo Resolução 11' 58, de 1972,
Art. 1? O art. 31- da Lei n~ 6.732, de 4 ele de~
6.323, de 14 de abril de 1976.
e alterado pela Resolução n• 30, de 1978,
zembro de 1979, com a. rédação qélda pelo art.
§
49
As
[mportâncias
referidas
neste
artigo
e dá outras provld<:ndas.
1° do Decreto-lei n? 1.746, de. 27 ele_ dez.embro
não serão consideradas para efeito de cálculo de
de 1979, é acrescido dos seguintes parágrafos:
vantagens de participações incidentes no venciArt }9 O art. 405 do Regulamento Adminis-_
"§ 1" É admitida a contagem do período
mento do cargo efetivo, inclusive para qüinqüêtrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolude exercício anterior à instituição dos Grunios.

,
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pos~Direção e Assessoramento Superiores e

Direção e Assistênda Intermediárias, de car~
go em comissão, função gratificada ou fim~
ção de confiança, desde que tenham dado

origem a cargo ou função integrantes dos
mesmos Grupos e guardem correlaç.;o de
atribuições.
§. .29 A contagem do período de exercielo

em cargo em comissão, função gratificada
ou função de confiança não poderá ser feita

de modo diferente dos critérios expressamente estabeleddos neste artigo."

Art. 2"' O disposto no § 2"' do art 39 da Lei
rr' 6.732, de 1979, acrescentado pelo artigo ante-

rior, alcança, também, a contagem de período
de exercício pleiteado anteriormente à vigência

deste decreto-lei.

AIJ.. 3

9

Este decreto-lei entra em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 24 de julho de 1984; 163_9 da Indepen-

dênóa e 9& da República. - JOÃO FIGUEIREDO -lbnthlm Abl-AckelLEI N' 6. 732,
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera a redação do art. 180 da LeJ
D' 1-711 ('),de 28 de outubro de 1952,

e dá outras provldêndas_
O Presidente da República
Faço saber que o Congfesso NacJonal decreta
e eu sandono a seguinte lei:

Art ]9 O arl 180 da Lei n9 1.711, de 28 de
outubro de 1952, alterado pela Lei n• 6.48! f),
de 5 de dezembro de 1977, passa ã Vigorar com
a seguinte redação:

..Art. 180. Ofuncionárloquecontariempo de serviço igual ou superior ao fixado para

aposentadoria voluntária passará à ínatividade:
I - com o vencimento do cargo em co-

missão, da função de confiança ou da função
gratificada que estiver exercendo, sem interrupção, nos 5 (cinco) anos anteriores;

H- com idênticas vantagens, desde que

o exerócio de cargos ou funçõeS de confiança tenha compreendido um período de
10 (dez) anos, consecutivos ou não.
§ 19 O valor do vencimento de cargo de

natureza especial previsto em lei ou da Função de Assessoramento Superior (FAS) será

considerado, para os efeitos deste artigo,
quando exercido por funcionário.
§ 29 No caso do item II deste artigo,
quando mais de um cargo ou função tenha
sido exercido, serão atribuídas as vantagens
do de maior valor, desde que lhe corresponda
um exercício minimO Cle 2 (dois) anos; fora
dessa hipótese, atribuir-se-ão as vantagens
do cargo ou função de valor imediatamente
inferior, dentre os exercidos.
§ 3~ A aplicação do regime estabelecido
neste artigo exclui as vantagens institufdas
no art. 184, salvo o direito de opção"

Arl 2 9 o funcionário que contar 6 (5e1s) anos
completos, consecutivos ou não, de exercício em
cargos ou funções remuneradas nesta lei, fará
juz a ter adicionada ao vencimento do respectivo
cargo efetivo, como vantagem pessoal, a importância equivalente à fração de l/5 (um quinto):
a) da gratificação de função do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias;
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b) da diferença entre o vencimento do cargo
ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores ou do cargo de natureza
especial previsto em Lei, ou da Função de Assessoramento Supe~e_r (FAS), e o çlo ci!fgo efetivo.

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera a Lei n9 6.732, de 4 de dezembro
de 1979, e dá
provldêndas-

ootras

§ 19 O .acréscimo a que se refete este artigo
ocorrerá a ):>artir do sexto ano, à razão de 1/5
(um quinto) por ano completo de exercício de
cargos ou funções enumerados nesta lei, até completar o décimo ano.

0 Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, ítem m, da Constituição,
decreta:

-§ 29 Quando mais de um cargo ou função
houver sido desempenhado, no perfodo de 1 (um)
ano e ininterruptamente, considerar-se-á, para
efeito de cálculo da if!lportância a ser adicionada
ao vencimentO do cargo efetivo, o valor do cargo
ou da função de confiança exercido por maior
teiilpo, Obedecidos os critérios ftxados nas alíneas
a. e b deste artigo.

Art 19 O artigo 39 da Lei n9 6.732, de 4 de
dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 39 Eilqmiriio exercer cargo em comissão,
função de confiança ou cargo de natureza especial, o funcionário não perceberá a parcela a cuja
adição fez jus, salvo no caso de opção pelo vencimento do cargo efetivo, na form~ prevista no art.
3<:>, § 2~>, do Decreto-lei n 9 1.445
de 13 de
fevereiro de 1976.

"Art 39 A contagem do período de exercido a que se refere o artigo 2 9 desta Lei
terá início a partir do primeiro provimento
em cargo em comissão ou função de confiança, integrantes dos Grupos Direção e As-sessoramento Superiores e Direção e Assistência Intermediária, instituidos na conformi-

dade da Lei n' 5.845, de lO de dezembro
de 1970, ou em cargo de natureza especial
previsto em lei."

e).

Art. & Esta Jei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. -oJoáo Figueiredo- Presidente da

Art 29 Na aplicação do disposto na Lei n9
6.732, de 4 de dezembro de 1979, será considerada a Representação Mensal instituída pelo Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976,
desde que o servidor tenha exercício do cargo
com essa van~gem durante pelo menos 2 (dois)
anos.
Arl 3 9 O disposto no artigo 180 da Lei n'
1.711, de 28 de outubro de 1952, com a redação
dada pela Lei n9 6.732, de 4 de dezembro de
1979, aplica-se aos funcionários designados para
o exercício, no exterior, das funções diplomáticas
de caráter permanente de Chefe de Missão Diplomática ou de Repartição consular de carreira e
de Ministro-Conselheiro em Embaixada ou Missão Permanente junto a organismo internacional.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste
artigo, ficam fixados os valores constantes do Anexo r deste Decreto-lei.
Art. 49 O item XX do Anexo II do Decreto-lei
n9 1.341, de 22 de agOsto de 1974, introduzido
pelo artigo 8• do Decreto--lei n~ 1.604, de 22 de
janeiro de I 978, passa a vigorar com a redação
do Anexo II deste Decreto-lei.
Art. 59 A despesa decorrente da .aplicação
deste Decreto-lei correrá à conta das dotações
çonsignadas no Orçamento da União.
Art. & EsteDecreto-leientraemvigornadata
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, em 27 de dezembro de 1979; 15&
de Independência e Sl• da República.- JOÃO

Rep®lica- Petrônlo Pottella-

FIGUEIREDO - Pelrônlo Portella.

§ 49 As importânciaS referidas no arl 29 desta

lei não serão consideradas para efeito de cá1culo
de vantagens ou gratificações incidentes sobre·
o vencimento do cargo efetivo, inclusive para
qüinqüênlos~

Art. .3<:> A contagem do período de exerclcio
. a qtie- se- refere o arl 29 desta lei terá início a
19 de novembro de 1974, ou .a partir do primeiro
provimento em cargo ou função de confiança
e em cargo de natureza especial previsto em Lei,
se posterior àquela data.

Arl 49 O funcionário que vier a exercer cargo
em comissão ou de natureza espe_dal, ou função
de confiança de valor superior ao. dos que geraram o direito à adição de 5 (cinco) fi-ações de
1/5 (um quinto), poderá optar pela atualização
progressiva das respectivas parcelas, mediante a
substituição da anterior pela nova, calculada com
base no vencimento ou gratificação desse cargo
ou função de maior valor, observado o disposto
no § 29, do art.2_9, Pesta lei.
Arl ,59 Na hipótese de opção pelas vantagens

do arf. 180 ou 184 da Lei n• !.7ll, de !952,
o funcionário não usufruirá do benefício previsto
no art. 29 desta lei.

(3) Leg. Fed. 1976, p6g. 176.
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o organismo financeiro internacional se compenetre de que o Brasil já passou do estágio e não
deseja mais ser colônia. Nós queremos na realidade, ter a nossa soberania a nossa indenpendênda
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, a matéria faz
críticas severaS à pOlítica econômico-financeira
_di? iiOSSO País, e declara que alguns militares já
estariam se movimentando no sentido de derrubar o Presidente JOsé Samey. Mais urna vez, Sr.
Presidente e Srs.- Senadores, a imprensa interriacional prepara o noticiário interrio do Páis, joga
çom possibiUdades,_ de acordo com seus interes- seS, e não há dUvida de que os bancos, os credoÉ lido o. seguinte
internaciOnais que os bancos, os credores internacionais que não sei se são credores nessa
altura do campeonato, já que com o spread. com
REQUERIMENTO
contrato de risco, os juros cobrados elevadíssimos
e a desvalorização dos nosso produtos de _exporN• 19, de 1987
tação eu não tenho dúvida de que essa dívida
- externa está mais do que paga.
Excelentíssimo Senhor
E nós esperamos, na realidade, poder apurar
Senador Humberto Lucena
_
isto nessa Comissão Especial que vai se aproDigníssimó Presidente do Senado Federal
fundar no estudo da divida externa.
.
Senhor Presidente,
Sr. Presidente, sou viajante antigo, e sou mariNos termos do disposto no art. 361 do Regi·
nheiro de outras viagens. Em 64, não tinha dúvimento Interno do Senado, requeiro O- desarquidas de que havia um movimento popular na qual
vamento do Projeto de Lei de minha autoria, n9
se englobava a Igreja Católica, e que havia todo
99, de 1986, que "eStabelece medidas de proteum condicionamento, uma preparação, no sen·
ção aos interesses brasileiros contra práticas distido de que se instalasse, naquele momento, uma
criminatórias adotadas por outros países'.
intervenção militar no- País. E foi o que ocorreu.
Sa1a das Sessões, 23 de março de 1987. Mas já vimos esse filme várias vezes e hoje podeSenador Severo Gomes.
ll}OS assegurar que, apesar de erros gritantes na
O SR- PRESIDENTE (João Lobo) - ESte
administração do Presidente José Samey, da insarequerimento será publicado e incluído em Or- tisfação gerada a partir do Cruzado U, de uma
dem do Dia, nos termos do disposto no art 279, série de fatores, que não são do agrado da popuII, c do Regimento Interno.
lação brasileíra, não existem condições para o
Há oradores inscritos.
citado golpe militar no nosso País. Queremos,
COncedo a palavra ao nobre Senador Jamil neste momento, repudiar esse periódico ameriHaddad.
cano que deve se intrometer mais nos irãgates
da vida e deixar o nosso Pais tomar as delibeO SR- JAMJL HADDAD (PSB - RJ. Pronunrações que achar que deve tomar.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
O Sr. Leopoldo Peres- Permite V. Ex' um
Senadores:
aparte?
Na sexta-feira passada, recebi telefonema de
O SR. JAMIL HADDAD - Com a maior
um jornalista ligado a uma publicação editada
satisfação, nobre Senador.
nos Estados Unidos da América, da Revista EIR,
comunicando-me que havia recebido informação
O Sr. Leopoldo Peres- É estranho. Apesar
de Nova Iorque, sobre editorial do New York Tidos erros que a Oposição diz que o Senhor Presime, que declarava que estava em marcha um
dente José Sarney está cometendo, e mesmo n6s
golpe militar no País para deposição do Senhor
do Governo sabemos que não há nenhum gover·
Presidente da República, e que tecla várias consino perfeito, temos de reconhecer que o Governo
derações a respeito do assunto.
Samey, até hoje, não praticou nenhum irãgate;
Procurei a sala de impensa do Senado, para
ainda não teve que, diante da opinião pública,
ver se havia alguma notícia a respeito do assunto,
pedir desculpas por ter fraudado a lei e ter comee naquele momento nãb conseguimos confliTTlatido as indignidades internacionais que o governo
ção da referida matéria. Recordo-me, e bem, que
americano cometeu. E. nem por Isso, o New York
conversei, inclusive, com o nobre Senador Jarbas
11mes fala em derrubada militar do governo do
Passarinho, no plenário da Constituinte, assim coPresidente dos Estados unidos.
mo com o nobre Senador Marcondes Gadelha.
No dia seguinte verifiquei estampada em todos
O SR- JAMJL HADDAD - Nobre Senador
os jornais nacionais a referida matéria.
Leopoldo Peres, corno já disse, esperamos _que
O SR- PRESIDENTE (João Lobo) - Os projetos lidos vão à publicação.
Dentre os projetas lidos, figura o Projeto de
Resolução n9 8/87, que ficará-a Mesa durante três
sessões, a fm de receber emendas, nos termos
do § 1"' do art. 442, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19-5ecretário.

res

financeira, porque, hoje, a grande naçao americana não investe mais na perda de seres hurnanó:S, como ocorreu no Vietnã e Cor:éia. Hoje eJa
domina o mundo através de urna artimanha de
~runao--e-conõmico;.fiilanceiro e, sempre que há
_~um -au-mento dci- -déficit interno americano, aumenta-se o spread nos países devedores do terceiro mundo para fazer cobertura ao déficit interno.
Sr. Presidente, Srs. Sena~res, há necessidade
de reagirmos a essas provocações vindas de fora
para dentro e. ta_IYez. até ligadas a elementos interR
nos do nosso País interessados_ na rnanute.Dção
de seus lucros escorchantes.
Causou-me e5iranheza, Sr. Presid.erite ·e Srs.
Senadores o fato de o Senhor PreSidente da Repúbica ter comparecido a um_a reunião com vários
empresáriOs, em Campinas, no sítio do Sr. Mathias Machiline, e pelo que se lê nos jornais há
imposição da defl'lJbada dq _Ministro da Faienda,
há imposição de que determinadas medidas te-nham que ser tomada irnecJi.;rt.amente e, no entanto, a população brasileira, a classe trabalhadora
não tem esse direito de se enconl:rar com o Senhor Presidente da República para poder dizer
-dos seus sofrimentos e das suas angústias. ·

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. EX'
um aParte?

O SR- JAMJL HADDAD- Com prazer.

O Sr. Marcondes Gadelha- Eminente Senador Jamil Haddad, qu_ero assodar~me a V. Ex"
nesse protesto veemente de repúdio que vem trazer ao editorial, à opinião, às declarações do jornal
The New York Times acerca do futuro deste
País. V. Ex!' diz muito bem que este é_ um País
maduro, que este é um País que tem uma profunda consciência da sua destinação no concerto
das na_s:ões. N_ós sabemos d<!s nossas responsabilidades para com os desígnios da democracia
não .;~penas internamente, mas dentro do_subcon~
tinente latino-americano. Nós sabemoS da responsabilidade de que estamos embuídos neste
momento, também para com as futuras gerações.
Não há qualquer perspectiva de golpe neste País,
até porque a Nação brasileira jamais ,se compa·
de<:eria com investida de qualquer natureza nesse
sentido. Talvez o The New York Times esteja
de alguma forma escudando atitudes retaliativas
no concernente à posição que o Brasil assumiu
com relação à dívida extemª. É; preciso que fique
bem claro que no ribno com que essa dívida
estava sendo reclamada, não apenas do Brasil
mas de outros países da América Latina e do
Terce_iro Mundo, haveria, sim, o risco de desagregaÇãO do teCido social e a possibilidade de conR
flitos internos se nenhuma atitude fosse tomada,
nobre Senador. O_ que_ ac_onte_~ é que este País
não poderia mais aceitar a posição em que se
encontrava de exportador líquido_ de capitais. Pasme V. Ex', nos últimos cinco anos o Brasil pagou
de remuneração ~e capftal 55 bilhões de dólares,
ao passo que os ingressoS foram de apenas 19
bilhões de dólares. Este País não nega a sua dívida, este Pafs não repudia os seus compromissos.
Tanto assim que a tomada de posição nao envolveu todo o--conjunto da sua dívida, mas tão-somente a parte referente aos bancos privados. Os
compromissos com organismos multilaterais os
compromissos com o Clube de Paris, os compromissos-_com as Agências Internacionais de DesenH
voMmento continuam de pé e saldados em dia,
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mas acima de tudo permanece de pé a detenni~

nação do Brasil de manter a sua honorabilidade

e de solver as suas pendências. O que não se
podia nobre Senador era manter o declínio das
reservas num ritmo exasperante porque aí, sim,
punha sob suspense todo esse processo penoso
e difícil de transição democrática que estamos
conduzindo com o envoMmento e engajamento

de todos os setores da sociedade. Fique The New
York Tlme.s tranqüilo, fique a opinião pública na·
cional e internacional tranqüila de que no mo-mento em que está em pleno curso uma Assembléia Nacional Constituinte no BrasD, exatamente
para estabelecer as bases duradouras de um modelo democrático nenhuma sombra, mas nenhu~
ma sombra mesmo, ergue-se sobre o horizonte

deste País com referência a retomo a período
de autoritarismo e de mando militar entre nós.

Temos consciência profunda. Esta Casa e este
Congresso Naclona1, pelas suas vozes mais elevadas, estão todo dia afirmando este princípio, estão
a cada instante dizendo alto e em bom som, para
dentro e para fora deste País, que a democracia
veio para ficar de uma vez por todas.
O SR. JAMIL HADDAD -Agradeço. nobre
Senador Marcondes Gadelha, o subsfdio que V.
EX' apresenta ao meu pronunciamento.
Não há dúvida de que existe determinado setor
interessado no regfme fechado, porque no regime
fechado não transpiram certas negociatas que infelizmente ocorrem diutumamente neste País.
Há pouco tempo, todos se recordam, apesar
das c;lificuldades cambiais do nosso País, fomos
obrigados a importar arroz podre da Tailândia,
além do leite, que deve ter sido mais caro porque
estava contaminado por "radfotividade", e urna
série de produtos supérfluos, importados, como
a cerveja, tampa para garrafas de cerveja, supérfluos que fizeram com que, na realidade, com
a desvalorização dos nossos produtos de exportação, tivéssemos uma queda violenta e brutal no
superávit da nossa balança comercial, porque
quem estipula o valor dos nossos produtos de
exportação não somos nós, é o mercado internacional de acordo com a sua vontade e a seu belprazer.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, há uma realidade social neste País. Infelizmente, nobre Senador Marcondes Gadelha - e V. Ext é médico
e interessado nos problemas sociais deste Pais
-, nós que participamos de uma comissão para
estudar as condições sanitárias, constituída no
ano passado nesta Casã, cõnl a p-reSença do nobre Senador Amaral Peixoto, que hoje, infelizmente, não se encontra mais nesta Casa, estudando
o problema da dengue no Rio de Janelro, hoje
vemos que o problema deixou de ser do Estado
do Rio de Janeiro para ser de âmbito nacionaL
já com risco a dengue hemorrágica, muito sério.
Nós vemos que não se utilizou durante largos
anos neste País. quase nada, financeiramente, em
tennos de saúde pública. Tanto que a rrialária,
a febre amarela, a tuberculose, a lepra, todas as
·doenças infecto-contagiosas encontram-se em
cwva ascendente. Isso sem falar na desnutrição,
na doença de Chagas, na verminose, enfim, numa
situação praticamente de morbidade total da população brasileira.
No que diz respeito à educação, tãmbém, muito
pouco se fez.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Plano Cruzado nque está em compasso de espera, aguar-dando o seu irmão, o Piano Cruzado m, a caminho,
levou a população, a classe média e a classe assalariada a uma posição praticamente de insolvên~
da. Não é possível, não _podemos COf?.Ceber que
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o salário mínimo esteja em 1,.300 Ou 1.400 cruzados. Não acredito. n&o posso imaginar que esse
seja um salário. Em contrapartida, todos os assalariados deste Pafs sao os que pagam o Imposto
de Renda, cujo nome deveria ser Imposto sobre
Salários, porque aqueles que têm renda são os
que menos pagam neste País, pois fogem, na
realidade, com certa legislação que os protege.
Como já declarei, no ano próximo passado,
quando, nesta Casa, votamos- a lei de incentivo
à arte e à cultura, deduzindo no Imposto de Renda,
dizia do temor que tfnhamos de que o Ministério
da Fazenda não tivesse como·poder controlar os
gastos, aplicações feJtas no campo da cuJtura,
benefic!ando~se daquela lei na dedução do Imposto de Renda E o que estamos vendo é que
grahdes firmas, pessoas juridfcas estão se benefi~
dandq não pouco dessas deduções do Imposto
de Renda E o assalariado como disse, e disse
muito bem em dois pronunciamentos, um nesta
Casa e outro na Constituinte, o nobre Uder do
PDS, Senador Jarbas Passarinho, o que houve
foi um aumento; quer dizer, voltou-se ao passado
de 6 para 8 meses. E no mais, nada houve, ó
Leão continua rugindo, de boca aberta, espanando e pronto para devorar a das se média e a população mais sofrida deste País.
S. Ext fez uma declaração, quando se pronunciou na Assembléia Nacional Constituinte, que
eu gravei e deve ser a realidade. Q PFL, nesta
<:aSa, vangloriou-se de que estava em negociações com o SecretáriO da Receita -e qUe a coisa
estava evoluindo muito bem, provavelmente haveria modificações que trariam um grande benefício
para a população brasileira e,_ na prática, o que
se viu foi apenas um aumentozinho de prazo, mas
a mordida do Leão continua a mesma. S. Ext
-declarou que, provavelmente, não houve modificações, porque a caixa está vazia. ~ uma realidade. A caixa do TesourO deve estar vazia, e o Governo está procurando retirar os amestradores do
Leão para que ele ruja e seja mais feroz e com
lsSQ _leyando a_ classe média e assalariada a um
e$do de falência total, ela que já está na fase
subliminar ç:la falência

O Sr. Jarbas Passarinho -

Pennlte V. Ex'

O SR. JAMJL HADDAD -

Ouço o aparte

um aparte?
de V. Ex'

O Sr. Jarbas Passarinho - Senador Jamil
Haddad, realmente, a condusão parece que é irreprochável, porque o esforço feito pelo IJder da
Frente Liberal nos deu uma esperança, a de que
conseguisse comover o coração de um tecnocrata a mais no País. Antigamente se dizia que
eram os tecnocratas do regime passado que eram
insensfveis. Mas, parece_ que isso é da natureza
própria de quem se considera único responsável
pelo destino do País em termos econõmicos. Vi,
também, em algumas aparições na televisão, o
nobre Líder Carlos Chiarelli, que se mostrava muito esperançoso de obter resultados, enquando
o PMDB silenciava estrateg!camente. O resultado
final foi o que chamamos de parto da montanha.
Em relação ao ano passado, vai haver apenas
uma generosa possibilidade de prorrogar por 15
dias ª--º_ata_ 9e entrega das declarações e passar
de.seis p~_ºito parcelas o pagamento do imposto, mas nãoJ1á correção! Aqui m(!!:smo, na Mensagem do Presidente ela República, ele declara como sendo um êxito, e terá sido, que os preços
tiveram uma baixa em relação ao ano de 85 e
que, no ano de 86, esse aumento de preço ficou
na ordem de 62,4%. Ora, se Sua Excelência reconhece, na Mensagem que nos mandou, que hou-
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ve pelo menos uma elevação de -preço de 62.4%,
como um dos símiles do custo de Inflação seria
o custo de vida, então, a correçã-o automática
deveria ser não de 62,4%, em relação ao último
mês, mas, dentro daquela sistemática de trabalho,
deveria haver urna correção que alguns técnicos
atribuem poderia ser de 55%. Com isso, multas
pessoas que no ano anterior tiveram devolução
e- que agora serão obrigadas a pagar, e pagar
uma diferença muito gran~e entre aquilo que receberam e aquilo que vão desembolsar, muitas
vezes pedindo dinheiro emprestado para pagar,
muitas dessas pessoas, repito, teriam, outra vez,
o beneficio do não pagamento ou até da devolução. Este é um ponto darissimo para caracterizar
que, se o esforço da Frente Liberal, que foi feito
com tanta veemência, com tanta sinceridade, não
foi capaz de lograr êxito, é porque o Governo
nao tem condições de abrir mão da arrecadação
que quer fazer no decorrer deste ano; e porque
está com caixa baixa ou próximo de zero, não
pode abrir mão, não pode fazer qualquer tipo de
justiça, tanto que pretende compensar de 6 pare~
las para 8 aquilo que nós devemos pagar durante
o ano, como também-o valor do dinheiro _erodido
ao longo do tempo. De modo que V. Ex', aO citarme, me dá a honra de fazê-lo e ratifico a impressão
que me ficou, do procedimento do Governo.
O SR. HAMIL HADDAD - Senador Jarbas
Passarinho; V. EX' me impressionou, quando fez
aquela análise, e raciocinando a conclusão me
pareceu óbvia e ululante, como diria nosso finado
Nelson Rodrigues.
__
Sr. Presidente e Srs. Senadores, entendo que
esta é a hora de uma reflexão profunda de todos
nós, representantes do povo brasileiro. É um momento de grande reflexão. A população brasileira
passa por uma situação extremamente penosa.
Sou Oposição no sentido de procurar colocar
com dareza as minhas posições, votar as matérias
que venham ao encontr" -do meu pensamento
político e do interesse da populaç.io, e criticar
os atos emanados do Governo que entenda contrários ao meu pensamento político e ao interesse
maior- nesse momento- de toda a população,
que é o resgate da dívida sodaJ.

O Sr. Carlos Chiarelli - V. Ex!' permite-me
um aparte, nobre Senador Jamil Haddad?
OSR. JAMIL HADDAD -Ouço V. Ex'. com
muita satisfação, nobre Senador Carlos ChiareDi.

O Sr. Carlos Chlarelll- Nobre Senador Jamil Haddad, realmente às vezes as coisas são
surpreendentes, porque, sendo üder e representante do Partido Socialista nesta Casa, ·aeixa-me
um pouco atónito ouvi-lo dizer que não vê com
simpatia a aplicação e a incidência do Imposto
de Renda. Sabemos todos que ele é cultuada,
até nos princípios doutrinários do próprio socialismo, como instrumento de porruca social dos
mais eficazes, e pelo menos, dos mais afinados
com a linha da própria ideologia. Veja o que fez
Mitterrand na França, veja o que pregam os socialistas no mundo inteiro, veja qual é a grande diferença entre a proposta conservadora e a traba-:_
Jhista na Inglaterra. Em riOrrie- desses princípios
gerais, que eu acreditei que eram mais ou menos
similares aos do socialismo além-fronteiras e do
socialismo aquém-fronteiras, pensava eu que seria postura do seu Partido e, por isso, a ser expJicitaâo por V. Ex', como o mais ilustre dos portavozes, uma defesa do Imposto de Renda, das alíquotas progressivas, da cobrança das faixas mais
elevadas. Enfim, pensava eu, erroneamente qiiem sabe? - e- apenas faço -este Comentário
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a priori para poder-me situar melhor no c_ontexto.
Em segundo lugar, vejo também, um pouco preocupado, que aqui se critica o intuito_ de agir para

corrigir. Quanto mais se disser que havia distor-

ções na regulamentação da legislação referente
ao Imposto de Renda e nas normas pertinentes
a essa matéria tributária, e quanto mais tiver feito

ou se empenhado para fazer, o Partido da Frente
Uberal, explicitando a vontade da classe média
brasileira, sobretudo a vontade dos contribuintes
deste País, que são _eleitores, que são cidadãos,
quanto mais tiver feito o Partido, mais terá cumprido o seu dever. Quem sabe não teve todo o

êxito que poderia e deveria ter tido,_ porque nós
estamos num regime de _coligação. Os nossos

acessos a certas áreas não são os mesmos daque-

les que exercitam a titularidade da área, ainda
que- e digo por amor à verdade- nunca tenhamos tido dificuldades de diálogo, nunca tenha~
mos recebido nenhum tipo de obstaculização ao
encaminhamento das reivindicações que entendemos legitimas oportunas e adequadas. E o filemos, e nós conseguimos ver que, pela primeira
vez, que eu me recorde, e alguém haverá com
mais experiência, quem sabe com melhOr memória de abundar nas informações, eu não me recor~
do de outro momento em que se tenha alterado
normalização referente à tributação nesse Pais,
por força da atuação de partido político e de pressão parlamentar. Não me lembro, Talvez eu esteja
com a1gum vazio de memória, mas não me recordo. Acho que nós podemos até criticar, devemos
até criticar; agora não podemos negar a verdade,
a evidência dos fatos. No momento em que nós
temos o recolhimento tributário em seis parcelas
e passamos para o[to, se a inflação_hoje está apontando 13,9- e não me parece que o Senador
Jamil Haddad seja um otimista- se ele acreditar
que este indice vai se manter, o fato-de termos
acrescido dois meses,_:m_antido este índ_ice d.e inflação, quer dizer que vamos ter uma redução
real do valor tributo de 6,63, para infdo de conversa. A não ser que esteja pensando que a inflação, daqui em diante., vai cair ao índtce de três,
quatro por cento, o que todos nós desejamos;
perde-se aí no ganho eventual do devedor do
imposto, mas ganha-se .como sociedade na medida em que diminui o tributo. Em segundo lugar,
acredito que toda a comunidade brasileira se mo-bilizou através dos meios de comunicação para
pedir, como item 1 do seu pleito, com vigência
imediata, e que era a resistência flagrante -da Fazenda. que se aplicasse a correção <ia tabela do
Imposto de Renda na fonte, e que isso acon_tecesse já, em ma_rço, para que não houv~e a
coincidência do imposto considerado elevado a
pagar, com relação ao ano passado e a dedução
com relação a este ano. E o ·que aconteceu? t
verdade que nó_s não_Conseguimos ainda corrigir
o retido na fonte o ano passado, nem conseguimos alterá-lo, porque dependem de lei Õu de_
decreto-lei os percentuais do Imposto, mas conseguimos corrigir e atuaJizar a tabela do Imposto
de Renda retido na fonte, a vaJer retroativamente
a }9 de março, e isso é ganho de assalariado
e é ganho, sobretudo, de assalariado de_ rE;nda
média. E isso é importante que se diga, e que
se declare, e que se afirme, porque esse fato ocorreu e acho que não pode ser negado, sob pena
de a crítica perder a sua essência, porque ela
não é abrangente, e ela não reconhece os aspectos positivos. E esse fato -da correção, é bom que
se diga, na ordem de 45%, _excede o valor da
inflação acumulada nos últimos meses. Tem um
plus, inclusive, que cobre a parcela excedente
ao mês de março. Se nós somarmos a córreção
Efe dezembro, que foi de 12%. a correção de marw
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c;o. (JUetf!-de 45%, aplicado o cálculo acumulado,
chegamos a 62% e a correção nesses três meses
não chegou _sequer a 40%, Esse f.ç~to_ também
deve _ser registrado por amor à verdade. Apenas
gostaria de dizer que reconheço a validad~ da
sua intervenção, entendo importante essa manifestaçáo, que somos soliclários com o contribuinte, e O- somos na ação prática, e o somos na
luta aberta, e achamos que obtivemos uma parw
cela do qae desejávamos, e vamos çontinuar lutando por outras conquistas, corno_ vamos lutar,
agora, pela extinção do compulsório, que nos parece-que já excede de prazo na sua vigência. Agora
não queríamos deixar que passasse Jn albis o
registro concreto do que foi atendido e do que
foi feito. Para que a crítica possa ter densidade
que deve_ merecer é preciso que ela seja isenta,
e que ela s_eja capaz de registrar o que foi feito,
e de registrar ao mesmo tempo aquilo que deixou
de ser feito, sob pena de. na gangorra. ela ficar
na posição permanentemente inferiorizante do fato re.a], e c_om isso perder parte do s_eu conteúdo
e de veracidade, o que não é o seu propósito,
naturalmente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) Solicito ao nobre lider que encerre o seu discurso,
pois o seu tempo já ultrapassou 4 minutos.
O SR. JAMIL HADDAD- Vou encerrar, Sr,
Presidente. Apenas me causam estranheza duas
colocaçõeS do nobre Líder Carlos. Chiarem. Primeiro, ter dito que eu, como representante do
PartidO SoC:ia1ista Brasileiro, estava numa posição
inversa à que deveria estar quando se fala em
Imposto de Renda. Minha posição é corretíssima:
sou contra que se tome da classe média, da classe
trabalhadora, através do Imposto de Renda, ovolume fmanceiro que se toma. Mas não vejo, em
absoluto, da parte do Governo, nenhuma medida
qmtra as multinaclonaJs, cõntrã as grandes em~
presas, uma fiSCaJização profunda no Imposto de
Renda; contra essas fugas no lm)X)sto de Renda,
pois são empresas que mais deveriam pagar, e
são as que menos pagam; este, sim, o ponto
de vista de um socialista. Acho que, s~ quero
O- bem da população, a classe média, a classe
trabalhadora é a parte mais sofrida da população,
eu tenho que lutar a favor de que haja uma redução das alíquotas do Imposto de Renda para essas
classes assalariadas.
QJero deixar bem claro: sou daqueles que mais
lutei, continuo lutarido e lutarei contra o decre-to~lei nesta Casa. Mas·o Governo, que V. Ex'- defende nesta Casa, num s6 dia, no ano próximo passado, publicou 13 decretos-lei num s6 dia. Se houvess;e inte~sse em mitigar, em_ melhorar a situação da PoPulação relacionada com o problema
do Imposto de Renda, pela primeiro vez nós bateríamos palma para um decreto-lei do Senhor Pre-sidente da República. Mas este não interessa, os
decretos-leis foram feitos para atitudes que tenham o repúdio da população, esses são feitos,
editados a granel, editados com virulência.
Quero, ao encerrar, declarar que tenho lido que
o PFL está também tentando, ji,Jilto às autoridades, acabar com o Imposto Compulsório, por
dizer que não há mais razão para que o mesmo
seja cobrado. Estou com S. ~. Vamõs lutar con~
tra o cumpulsório, mas, me parece, na realidade,
Sr. Presidente, diante da atitude tomada pelo Governo em relação ao Imposto de Renda, que é
mais uma atitude demagógica. (Muito beml Palmas.)
~
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) Concedo a palavra ao iiobre Senador Jarbas Passarinho, que falará como Uder.
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OSR.JARBASI'ASSAAil'fHO(PDS-PA
Como Uder, pronuncia o seguínte discurso.) Sr: Presidente, Srs. Senadores: . _ .
Tive a honra de ser citado. ainda há pouco,
pelo Seii.ador Jamil Haddad, no momento em
que, provavelmente, S. Ex' o Senador Carlos Chia~
relli não _se encontrava ern plenário.
_
Antes de retomar esse tema, é meu propósito
chamar a atenção dos Partidos majoritários nesta
Casa. Aqüeles que têm_a responsabilidade de su~
portar o Governo no sentido de lhe dar suporte
-não há outras razões, apenas essa -no sentido
de lhe dar suporte que prestem a atenção para
_ a situação aflitiva dos prefeitos murUdpals doBrasiL Eles se encontram reunidos aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para fazer um pleito junto
ao Governo Federal, porque eles estão às vésperas, na grande maioria dos municípios, de não
pagar o pessoal, porque o Fundo_de Participação
foi mandado para esses municípios com valores
bastante inferiores àqueles que eles reclamam,
até porque o orçamento que eles fizeram, por
iniciativa do p]anejamento - é o primeiro ponto
que eu chamaria a atenção do Senador Carlos
Chiarem·-..::~: o planejamento, repito foi feito com
a indicação de que 40% apenas de_ inflação darse~ia _neste aho de 87. E o que está acontecendo
é que em pequenos munkipios, e até municípios
do meu Estado.- de expressão como Santarém,
que é_o segundo município do Estado, não rece-}?eram o suficiente sequer para cobrlr aquilo que
corresponde a sua folha de pessoal, e não se .
trata de uma folha ingurgitada, engravidada, no
perfodo eleitoral, pois não houve eleições muni~
cipais. Este é um pleito que, naturaJmente, estará
no foco da atenção dos Líderes do Partido do
Movimento Democrático Bra:,;_il~iro ~ d_o Pa_rtido
da Frente Uberal.
Regresso ao assunto do imposto de renda. Se
nós, nobre Sen~;Jdor Jamil Haddad, tivéssemos
nos convencido completamente da inteligente argumentação do Senador Carlos Qli.arelli, certa·
mente pediriamos para pagar até um pouco mais,
pediríamos desculpas e iríamos pedir para pagar
um pouco ri'tais ao fisco. (Risos.)
A primeira colocação, Senador Carlos Chiarem,
não tira, de modo algum, o mérito do seu trabaJho
e dos seus companheiros de partido. Fui o primeiro a reconhecer, e até fiz uma provocação aqui,
um pouco fraterna. ao PMDB, dizendo que ele
se mantinha silencioso durante todo este tempo,
talvez, quem sabe, deixando que V. Ex' tomasse
a si a responsabilidade_de defender o Governo.
Quando eu era Uder, retirei de uma passagem
de um livro de Winston Churchíll uma frase, e
eu punha esta frase na minha mesa, sob o vidro,
para poder lê--la e me convencer de que era.yerda~
de. Ele dizia: "Não pode ser líder do Governo
quem não se dispuser a defender o Governo pelas
piores coisas que ele faz, ou pelas quais é acusado'". (Risos.)
Então, esta colocação me parece importante.
Primeiro, deferir-lhe o mérito, justo, justificado e
de maneira sincera o fazemos, porque foi louvável
a atitude da Frente _Libera], tentando enternecer
o coração empedernido daqueles que comandam
o processo económico no Brasil. V. Ex'- conseguiu
algum resultado, o Partido conseguiu algum resultado, mas para o ano de 87; e quando o Senador Jamil Haddad citou a mim, me deu a honra
de fazê·lo, foi justamente para caracterizar que
neste ano, em que estamos vivendo, é que o Governo nada pode fazer. E por que é que ele foi
tão inflexível este ano? Porque, exatamente, ele
não pode deixar de receber aquilo que planejou
receber;- ele está com o caixa próximo do zero,
evidentemente não pode deixar de receber aquilo
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que foi programado para que possa fazer frente
às despesas a que deve acorrer.
Ora, então é diferente quando V. Ex• diz que
é preciso fazer uma crltlca isenta, eJa foi isenta
porque louva parte do esforço realizado e, aMs,
de qualquer maneira. sempre preservou a figura

de V. ~ na medida em que disse que não seria
de acusá-lo, de modo algum! Obteve o bastante.
Agora, quanto àquela colocação de natureza filosófica, de socialismo, caberia ao Senador Jamü
Haddad responder.

O Sr. Carlos Chlarelli- Permite V. Ex" um
aparte?
OSR.JARBASPASSARINHO-Sei,Senador Carlos Chiarelli, que V. Ex•, além de ser um
homem brilhante, empolga-se com o próprio ra-
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que uma inflação vai prosseguir e vai prosseguir
em valores altó$. Porque só assim nós seremos
beneficiados. Se esSa inflação que S. fr disse,
13,9 - com tOdos os expur9os, com todas as
coisas que já se flZeram -for mantida, nós teremos alguma coisa acima de 500% de inflação
anual, no acumulado. Ora, eu digo isso se for
mantido, porque, com a Nova República, já se
d.espediu primeiro a Fundação Getúlio Vargas
quando ela ousou mostrar uma inflação que tinha
chegado a 16%. Ela deixou de ser o parâmetro
de julgamento. Então, nomeou-se o IaGE. que
é um órgão dependente diretamente do Governo.
Ah! se isso fosse feito nos famosos 20 anos, quantas acusações não ouviríamos aqui nestas Casas?
E, depois disso o próprio Sr. Bacher se _demitiu,
porque se sentiu1âóCOnstéãngido a ter que confirmar dados que -lhe pareceram inverfdicos, que
ele se demitiu da direção do IBGE. Portanto, não
há da nossa parte, nenhuma crítica ao esforço
âa Frente Uberal. N) _contrário, nós estamos ansiando para que esse esforço seja ainda mais bem
sucedido do que já foi. O esforço do Uder Carlos
Chiarelli. que representa a sua Bancada, merece
de nós todos, de todos aqueles que especialmente
já receberam algum benefído como esse que ele
citou claramente, que é a refonnu1ação da tabela
atual de desconto, merece o maior aplauso e merece; até, gratidão. Não se trata, portanto, de wna
crítica integrista, ela não nega na íntegra aquilo
que já foi feitg.

dodnio e, por isso, receio que o seu aparte seja
demorado, mas eu o concederet em temPo oportuno.
Apenas eu diria que, "quando fiz a primeira aparição para discutir esse assunto, foi neste Senado
da República que mostrei que, ao c()ntrário da
tese defendida, tão brilhantemente, pelo Senador
Carlos Chiarelli, em exatamente a categoria de
1Osalários m1nimos a mais sacrificada e eu tomava um parâmetro para fazer comparações - fazem tantas comparações com 20 anos passados,
que agora também chegou a minha vez de fazer
comparações.
Hoje, fui tentado a fazer cornperações- com
O Sr. João Menezes - V. EX' concederia
mordomias. Preferi não fazê-las. O Estado de
":1"1 aparte?
S. Paulo de ontem publica alguma coisa_ exatamente grave e que atinge o Governo da República
OSR. JARBAS PASSARINHO- Vou pedir
na área dos Ministérios. Càmo opõ--sidonista cons- ao Senador João Menezes, que me honra com
ciente, espero, primeiro, uma explicação. Se não
o pedido de aparte, para, primeiro conceder o
houver, então tratarei da matéria.
aparte ao meu dileto Líder Carlos ChiareDi, que
Mas, voltando ao assunto, mostrei que, de 1984
pediu antes de V. ~
para 1986, o creScimento da carga tributária sobre
os que ganham 1O salários-mínimos estão, porO Sr. Carlos Chlarelll- Meu caro e ilusre
tanto, na faixa média da classe média ou até na
Senador e Uder Jarbas Passarinho, eu, na verdabase do segmento um pouco inferior, subiu
de, não vou cometer aquele pecado que V. ~
130%. Enquanto para as demais categorias de
presumia que, pôr sedução de excesso de auto30, 40, 50 e 60 salários mínimos o máximo de
estima, eu viesse a cometer.
aumento foi de 31%. Logo, sobre a classe menos
O SR. JARBAS PASSARINHO -Eu não
favorecida, que é aquela que dentro da classe
média está com menor capaddade de compra - diSse Isso.
se fez agredir com um crescimento de percentual
O Sr. Carlos Chiarellf- V. Ex'l' pode ter certetão grande a carga tributária. Isso, evidentemente,
za de que me empolgo menos com os meus
não é socialismo, isso, evidentemente, também
argumentos e com as minhas razões. porque não
não é capitalismo; é alguma coisa que terei uma
tenho o brilho de V. Ex' para expender os primeicerta dificuldade de definir.
ros e defender QS segundos. Empolgo-me muito
O nobre Senador nesta Casa que sempre~fes
mais em ouvi-lo com as suas razões e os seus
peitei que é o Senador Nelson Carneiro, prãtlcaargumentos.
mente cochichava ao meu ouvido - se é que
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito
se pode cochichar fora do ouvido - (Risos) que
obrigado. Acredito seja sincero o que V. f'.x9 diz,
era uma provocação que se estava à fazer em
relação à parte da população mafs afetada que
~agradeço~
é aquela que faz governos e os desfaz. Enquanto
-0 SR: CARi.os -CHIAREUJ- Por iss_o,_ vou
o Senador Jamil Haddad falou sobre wn equivocado jornal norte-americáno que inventa golpes
economizar _a _atenção de V. Ext à minha manifesde Estado ao seu afvedrlo e na verdade não tem
tação apenas referindo um OU dois pontos, de
nenhum fundamento em relação a isso, o Senavez que não tenho maiores reparos aos comendor Nelson Carneiro, que já viu tantos fatos histótários que V. Ex" faz e que entendo à luz da posJção
ricos se passarem, sendo testemunha ativa ou
que defende e dos encargos que tem na Lidepassiva desses fatos, o Senador Nelson Carneiro
rança. Em momento algum, ilustre Líder Passalembrou bem que a classe média é a mais angusrinho, eu tive a preocupação de enfatizar um elotiada e é aquela que está mais atingida, é aquela,
gio que achava necessário que se fizesse ao trabatalvez, que terá que fazer empréstimos para poder
lho da Frente Liberal. Rigorosamente, não cobrafazer os pagamentos. Ora, o outro ponto que me
va esse tipo de manisfetaçã:o. O que estava dizenparece precário - se me perrriite essa classifido ao ouvir a crítica, pelo menos a parte que
cação no argumento sempre brilhante do Senapude ouvir da crítica que se formu1ava sobre a
dor Carlos Chiarelli - é aquele da grande vantasituação do Imposto de Renda e das medidas
gem, passando de 6 para 8 parcelas o pagamento
~dotadas, o que eu queria fazer questão de ressala fazer. Porque ela traduz em si uma posição que
tar é que não se podia apenas ficar insistindo
não nos agrada, ela traduz em si a garantia de
n~ te-? e de que as coisas continuavam como esta-
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varn a partir da iQéia de que estavam absolutamente errad_as e inequivocament~ malpostas e
injustas na sua formulação. O qUe me pareceu
mais importante até do que enfatizar a posição
e a luta do Partido da Frehte Libera1 foi prestar,
inclusive, a minha homenagem àqu~les que até
acho que deveriam fazer mais à luz dos argumentos que levamos e da mobilização da opinião
pública, mas que tiveram, no meu modo de entender, o mérito de, pela primeira vez, abrir um diálogo produtivo e com conseqüências práticas no
que diz respeito à ação reivindicatória na área
tributária do Parlamento e dos políticC?S e a chamada tecnocracia. Esta foi a questão que eu pedi
que se ressaltasse. Quanto a ação âo Partido da
Frente Uberal, acho que não fez mais nada do
que cumprir com o seu dever. Apenas teve o
mérito de ser, quem, sabe, vanguardeira nesta
empreitada - não eu mas o Partido, o Instituto
Tanci'edo Neves, que fez os estudos, e todos n6s
que agimos em conjunto, que trouxemos o Secretário da Receita Federal aqui no Senado para um
debate, com a sua assessoria, e que frzemos, enfim, um estudo amplo do qual decorreu uma série
de posicionamentos, posturas e reMndicações.
A única coisa, meu caro ex-Ministro, e Ministro
de sempre, porque sempre õ tive c_omd urna flQUra brilhante no Executivo, s6 superável, quem sabe, pelo seu brilhantismo no Legislativo;...
O SR. JARBAS PASSARINHO obrigadol

Muito

O Sr. Carlos Chiarem- •••é que essa questão
de aumentar o prazo para oito pagamentos não
chega a ser uma vantagem, porque parte da presunção de que vamos ter Inflação, e. aí, fico com
dificuldade de entender. Eu apenas dizia que se
a inflação for a mesma, os ganhos serão quase
de 7% reais, na diminuição do imposto. Se a
inflação for de 1O%, o ganhos erá da ordem de
5%, no fmal. E se a inflação desparecer - que
bom; - estaremos aqui não saudando o problema da correçâo parcial do Imposto de Renda,
mas saudando o êxito da política económica do
Governo. Por um lado e pelo outro, chegaremos
a objetivos similares. Apenas Isto.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito
obrigado. Ê. exatamente com relação a este ponto
que me parece que o defeito é meu, seguramente.
Se V. ~diz que não_consegue entender é porque
certamente a minha in,ç_apacldade de fazer o meu
ponto de vista ser claro é que faz com que V.
Ex' não se torne capaz de compreender.
Note-se bem o que acaba de dizer o Líder:
se a inflação for de 10%, 13% ou zero. Em todos
os casos sairemos ganhando. Ora, sei que S. Exf
~ esforçou muito para obter além daquilo que
foi obtido. S. Ext sabe disso, assim como eu.
Ora, se tivermos de pagar cOm uma inflação
-vamos esperar um milagre que não se dá -,
vamos esperar que a inflação caia a zero, vamos
pagar exatamente dentro da mesma queixa que
formulamos em relação ao ano anterior. Esta é
a colocação. Ao passo ·que se tivermos uma inflação violenta, assim como S. Ex" diz que se a Inflação for zero nós nos beneficiaremos, se tivermos
uma inflação violenta, pag~remos também o valor
da inflação violenta ao longo do ano e ainda teremos que desembolsar em oito parcelas aquilo
que corresponde ao imposto do ano anterior.
Agora, o que mais me caracteriza como fundamentalmente perverso é aplicar a taxa maior sobre
os que ganham dez salários mínimos.
Ouço o Senador João Menezes, com muito
prazer, meu colega de representação do Pará, a
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U)
E~digo

isso dando o meu testemunho de Ministro,
qtiãfido vi os absurdos na Administração Pública
brasileira, em que prefeitos se· deslocavam de seus
O Sr. João Menezes - Eminente Senador,
municípios para Brasilia - e cito o caso, recor(:_ com muita alegria que aparteio V. EX' Verifico
do-me bem, de um prefeito de uma cidade do
que foi trazi_do por V. Ex' assunto da maior relevâninterior de Santa Catarina, que veio solicitar ao
cia, que é esse referen~ ao Imposto de Renda.
Ministério dos Transportes o que hoje seriam 14
Esse Imposto_ de Renda realmen~ está alarmancJo
mil cruzai:ios, para uma ponte, um bueiro que
todo mundo, e hoje ocupa diariamente os jornais,
ele ia fazer no interior do seu município. Veio
a televisão e o rádio. Mas eu gostaria de contar
a Brasília para isso. E como as coisas, em matéria
aqui uma história fâpida em tomo desta situação
de municipalismo, são históricas no Brasi1, é muieconômica e financeira do Pafs, agravada agora
to dificil para quem tem o poder desconcentrá-lo,
com o Imposto de Renda. Quando o Pres.idente
tudo é feito em conta-gotas, e sempre reformas
José Samey lançou o Cruzado!. foi aquela euforia
de emergência. Na última reforma de emergência,
enonne, e o PMDB assumiu a responsabilidade,
dois impostos _foram transferidos: um, totalmente,
dizendo que toda a áiea económica do Governo _ e o outro, em parte, da União para os Estados
pertencia ao PMDB, que o PMDB era o grande
e Municípios. Coincidentemente, um deles foi a
responsável pela área económica, por tudo que
1RU, que foi substituída pelo Imposto sobre Veícuestava sendo feito. E com esse ãrg~ento nós
los, e o outro era uma participação maior dos
tivemos o quê? O póvO rnãis uma vez ludibriado,
Municípios no Imposto dos Transportes Rodoque foi para uma eleição e proporcionou a vitória
viários de Cargas. Dois impostos para os Municído PMDB em quase todos os Estados da Federa~
pios no meu Ministério, porque não s6 c(mcordei
ção; parece-me que s6 escapou um do Nordeste. · como estimulei que naquela reforma entrassem
O resto foi ganho pelo PMDB, montado no Cruzapara os Municípios aqueles impostos. Fico satisdo I, que passou na_ frente do PMDB. Defendia
feito, mas realmente não estou querendo fazer
o PMDB que toda a parte econõmica e tudo aqúilo
aqui média nenhuma com os prefeitos. Nada disque estava aparecendo de bom çabia a ele. Todos
soi. Acho que nós não vamos consertar o Brasil
os homens da área econômica eram do PMDB.
enquanto não flZennos urna grande reforma adE agora, o que está acontecendo? Quem ê o
ministrativa e tributária para transferir o pode_r para
responsável? Será que o PMDB ainda é o respona comunidade.
sável pela área económica e finªnceira e cpntinua
a defender com o mesmo entusiasmo os seus _
O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Agradeço
princípios dentro da_ área econômico-financ.eirai. ao nobre Senador Affonso Camargo pelo aparte... _
Por isso, acho que a inteJVenção do Partido da
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Frente Uberal foi a mais oportuna, porque ele
(Fazendo soar a campainha)- Pediria a V. Ext
foi procurar melhorar uma situação para a qual
que conduísse, porque o seu tempo já está esgonão contribuiu, para a qual não teve nenhuma
tadO, nobre Uder.
ação efetiva. Então, ele está procurando minorar
essa situação. Parece-me que essa foi a ação do
O SR. JARDAS P.ASSARINHO- Pois rlão,
nobre Líder Carlos Chiarelli, representando o ParSr. Presidente, concluirei.
tido da Frente Liberal. E o nossoerhinente comApenas gostaria de salientar que eSta pressão
panheiro, Senador Jamil Haddad, reclama da inque os prefeitos pretendem fazer, talvez rião tenha
tervenção, quando sabemos que teoricamente
êxito, porque mexer hoje no Fundo de Particiuma das formas de_chegar ao socialismo é justapação dos Estados e Municlplos seria antecipar-se
mente o Estado intervir na bolsa do_ povo, intervir
àquilo que vamos fazer na Constituinte, mas o
na economia_ da população. Eminente Sen.<tdor. apelo seria feito exatamente no sentido de que
Jarbas Passarinho, fiquei mw"to honrado de intero Governo Federal, que vai arrecadar bem- e
vir no discurso de V. Ex•, e tenho a cf!:rtezª de
eu estou até mais satisfeito em pagar, depois de
que sua luta continuará, como a de todos ~nós,
ouvir a brilhante exposição do Senador Carlos
no sentido de encontrar um!'l solução para minoChiarelli - , o Governo naturalmente poderá ter
ro, especialmente a classe média e d~ classe pomeios para socorrer o Tescuro Municipal, que
bre, que é a mais sofrida no momento atual.
está atingido Pelos erros que se vêm acumulando
- e eu aqui faço mea-culpa - ao longo de
O SR. JARBAS PASSARII'IHO -Agradeço
tanto tempo, com o desfiguramento da Federaa V. Ex' o aparte. Naturalmente, o Senador Jamil
ção.
.
Haddad, depois, fará algum comentário a V. Ex'
a respeito da interpretação dada à intervenção
O_ 5r._Divaldo Suruagy- Perrnite-m_e v_. J;xt
de S. EX'
um aparte?
O Sr. Alfonso Camargo - Permite V. Ex!
O SR. JARBAS PASSARINHO -Sr. Presium aparte?
-dente, indago a V. E:Xt-se Posso conceder o aparte
soUcitado pelo nobre Senador Divaldo Suruagy
O SR. JARBAS PASSARINHO -Ouço o
p~~ logo após, então, conduir o meu pronunnobre Senador pelo Paraná. o meu prezado ami~
ciamento.
go, Senador Affonso Camarg?-0 Sr. Alfonso Camargo -Senador Jarbas
O Sr. DlvaJdo Suruagy (Assentimento da PrePassarinho, quero participar também desse pro- sidência) --Senador Jarbas Passarinho, V. Ex"
nunciamento de V. Ext sobre os bolsos, que, aliás, bem sabe que o que caracteriza qualquer sistema
são muito importantes. Não queria fa1ar sobre revolucionário, quer seja de direita, quer seja de
o bolso do contri):>uinte, sobre o qua1 já falaram
esquerda, quer seja de homens c.u de idéias, é
tanto; mas voltar a falar sobre o bolso dos munia concentração do poder nas mãos de poucas
cípios. v. Ex' trouxe à Casá um 'ptóblema Sên'ís- pesSoa-S. E se concentrava o_ poder facilmente,
simo. Tenho-absoluta convicção de que não vaconcentrando-se a renda; e concentra-se a renda
mos arrumar o· Brasil enquanto não desconcen- com_ muita faa1idade concentrando-se tributos.
trarmos o· Poder na Sl,la forma mais profunda e A -Revolução de 1964 não foi uma exceção. Então,
mais concreta, e folgo sem supresa em saber houve uma concentração enorme de poderes nas
que V. Ext estará na frente dessa luta mu,nici- mãos da União, esvaziando os recursos dos Estapal~, uma das lutas mais dificeis que existem.
dos e das Municípios. Criou_-se o Fundo de Partici·

que saúdo por não ter_ tido {1_ oportunidade de
fazê-lo durante a sua posse nesta Cãsa.
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pação dos Estados e Municípios, que, à época
era de 1O%; depois, à medida que surgiam dificuldades no Tesouro Federal, o percentual foi sendo
reduzido, e aos números tínhamos difiqlldade de
ter acesso, cqmo _ainda hoje contin~:~a _a mesma
dificuldade de se ter acesso aos recursos que
sã,o apresentados. Estão aí_a dificuldade e o drama
que a cada dia se agrava, como foi muito bem
colocãdo pelo Senador Affonso Carri_argo, quando um prefeito vem de uma cidade, lá do interior
do Nordeste ou da Amazônia, ou do Sul, para
vir buscar recursos insignfficantes ou inferiores
até ao custo da passagem. Eu gostaria de acrescentar estes exemplos ao brilhante _discurso de
v. Ex'
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito
obrigado, Senador Divaldo Suruagy.
Concluo, Sr. Presidente.
Gostaria de salientar, também, porque testemu~
nhei, que houve alguma razão, e não apenas aquelas citadas, pelo Senãdor Divaldo Suruagy, de dificuldades de caixa do Governo Federal para assenhorear-se ou apropriar-se do percentual correspondente ao Fundo de Participação dos Estados
e Municípios. É que houve um período em que,
infelizmente, prefeitos que existiram e que aplicaram essaS verbas de uma maneira desastrosa,
no sentido de desperdício. Eu me lembro, quando
ainda -do Ministro do Trabalho e d.a Previdência
Social, que visitei um Município que tinha sido
recentemente emancipado, apartado de outro
município muito expressivo de São Paulo. E o
município pequeno era um floresta de fábricas,
de maneira que o prefeito nadava em dinheiro
e recebia ainda o Fundo de Participação. E ele
me levou, já ao pôr-do-sol, para ver a sua_ obra
magnífica que era uma imensa fonte Juminosa
mais bonita do Brasil. Eu lhe respondi: Não seja
modesto, porque é, provavelmente, das Amércias.
(Risos.)Agora,paralelamente, o problema da educação e da saúde estavam colocados em situtação bastante crítica dentro do município. Foi isso
que levou _o então Ministro Delfim Netto a tentar
modificar esse princípio, achando que os prefeitos
tinham muito o que gastar, e daí se passou ao.
exagero neste Pais, que eu chamo de Lei de Newton depravada, a Lei do Terceiro_ Movimento de
Newton, porque, em vez de termos uma reação
igual e_ c_ontrária, nós estamos acostumados, no
Brasil, em termos políticos e sociológicos, a uma
reação maior e contrária,
Portanto, esta razão, Sr. Presidente, pela qual
devo acolher, com muito agrado, os apartes que
recebi, esp_ecialme11t:e aqueles que cabem na colocação que fiz a respeito dos Municípios do Brasil,
- pOrque também concordo com o S_enador Affon~
S0 Camai-go:. OU- os Munldpios são prestigiados,
mas devem ter bons gestores também, e isso
é trabalho nosso, político, de fazê-los, ou, então,
de fato, _a Federação não passa de um rótulo
. no Brasil. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
· O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador: Carlps Chiarelli, que_f_alará como Líder.

O SR. CARLOS CtflARELLI (PFL - RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
_orador.)- _S_r. !?'residente, Srs.__Senadores:
Dols rapidíssimos registras, face, inclusive, à
hora da Ordem do Dia. O primeiro era pedir desculpas, em nome do Partido da Frente Uberal,
por ter tomado a iniciativa de aperfeiçoar determinadas imperfeições da Legislação do Imposto de
Renda. Lamentar, sobretudo, que tenhamos sido
parcialmente bern·sucedidos e dizer que numa
próxima empreitada, para atender a várias mani-
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festações, quem sabe ficaremos omissos _e, se
não ficarmos, faremos empenho para ser incompetentes e não chegar ao objetivo. (Risos.) Oaro
que nós não chegamos a a1canç:ar tudo quanto
gostariamos.

DIÀRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção II)
O S<. Chagas Rodrigues um aparte?

Permite V. Ex'

O Sr. Vlrgfllo Távora --Perdão, há tempo
a Oposição já tinha soltcita.do.

O SR. CARLOS CHIARELU - Ouço priO Sr. Jarbas Passarinho- Eu Sabia que
o SJlêndo do PMDB levaria V. Ex" a tamanho des- meiro o SéhadórVrrgílio Távora. Em _seguida, ou. virei V.~pautério.
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o ·que: é importante é 'que as faJhas existentes,
que nos aprestamos a corrigir, são muito menos
do 'texto da lei, mllito mais a regulamentação.
Os princípios básicos de justiça social tributária
inseridos na lei são perfeitamente defensáveis ainda que não perfeitos. A regulamentação ímplícou
em uma série de desajustes, incorreções a até
em desautorações que exigiram com presteza a
ação reMndicatória de um partido e da sociedade
brasileira como um todo. Por isso, como vimos
críticas a nossa ação corretiva, é que nós pedimos
desculpas por tê-lo feito. Esta é a questão.
Agora o que não se pode deixar de dizer nobre
Senador, é que se explicitou por decreto pela primeira vez, e está escrito no artigo priêneiro do
decreto da última quinta-feira, do Presidente Sarney, que ficam excluídos de qualquer tributação
em decorrência do __Imposto de Renda aqueles
que ganham renda salariada até cinco salários
mínimos. E V. Ex!' sabe melhor do que eu que
aí ternos mais de 72% a 73% dos assalariados
brasileiros, que nunca haviam tidos uma declar~
ção explícita. expressa e IneqUívoca corno essa
de garantia em termo_s de nãO tributação. Dirá
V. fX? mas isto é um patamar de garantia mínima
e_m termos de justiça social. É! Mas melhor que
fique explicitado do que fique implícito em termos
de interpretações, que nem sempre são muito
objetivas.

0 Sr. VlrgOfo Távora- Nobre Senador Carlos Chiarelli, vamos lhe dar os parabéns, porque
nunca ·étarde paraJustamente Purgarmos nossos
pe<:aâOs~Errar é humano, persistir no erro é diábolico.- A partir do dia de hoje, se assim o nobre
Sehador Fernando Henrique Cardoso nos brindar
com· a presença, ao contráriO do que em épocas
passadas foi feito pela bancada majoritária, vamos
contribuinte, além das manifestações verbais a
examinar, friamente, sem paixões, o que houve,
posteriori, mas as ações a priori, nós também
o que a OpOsição afumou que haveria e o 'que
estamos ultimando um estudo na Bancada e no
Partido para levar ao Presidente da Repóblic~ e _ se sucedeu. E aqui neste ponto parabenizamos
a Y. EX, porque quando naquela madrugada de
aos Ministros da área competente, que, seguramente, serão também Ministros competentes, 5 de dezembro de 1985, afirmamos - e aqui
confiando em que essa medida que continua vi- estamos com o "Diário do Congresso Nacional"
- baseados não em suposições, mas em númegorando, que é o empréstimo compulsório, que
ros do que iria ser a avalancha em cima do contrinasceu em função da necessidade de desaque·
cimento do mercado, que estava em fase de ex· buinte em 1987, V. ~, da situação, em quatro
horas e meia, nos fiZeram aprovar essa reforma
pansão económica que se que incontrolável, para
tributária, apesar dos protestos e com uma afumaque esse empréstimo compulsório venha a ser
ção muito simples: isso não sucederá. Sucedeu!
reexaminado, revisado, se possível suprimido, ou,
E V. Ex', como aquele penitente arrependido, já
pelo menos, reajustado a nova realidade econô·
Ouço-V.~. enquanto o Sr. Presidente me percomeça a pagar um pouco daquelas culpas pasmica que este Pafs vive.
. rnltir.
sadas.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um
O Sr. Chagas Rodrigues-Nobre üder, peraparte?
O SR. CARLOS CHIAREUJ - É verdade
mita-me que o diga, V. Ex' está de parabéns. Nós
que
se
tratou
de
urna
decisão
desta
Casa,
e,
portodos defendemos, há muito tempo, uma proO Sr. Vlrgfilo Távora - Permite V. Ex um
tanto, democrática. t verdade _que não foram quafunda reforma tributária neste País. EstainOs dianaparte?
tro horas, foram muito méÚS horas, foram trinta
te de fatos positivos. O piso a que V. EX se refere,
O SR. CARLOS CHIARELLI- Era apenas
seis horas continuadas de sessão. Pelo menos
de cinco salários mínimos, com piso de isenção;
este registro que gostaria de fazer, neste momen·
foi a mais longa sessão_ da qual participei. V. EX'
a elevação de seis para oito parcelas do pagato.
tem toda a razão...
mento, neste exercício; e outro beneficio estabe-Bem, cumpri com o- meu dever, dizendo ac
lecido, o Governo reconheceu, no que tange ao
Presidente que seria breve. Falei durante três mi·
imposto a pagar do ano-base anterior, a necesO Sr. Virgílio Távora - Perdão, eminente
nutos, muito menos do que o ilustre Uder dizia
sidade de proceder à correção. São três vantaSenador, esta mensagem chegou à Casa - os
que eu gostaria de falar para me ouvir. Vejam
gens. Nós sabemos que na ronna da legislação
novos aqui saibam - exatamente às duas horas
só! (Risos.)
constitucional vigente, benefícios podem ser conda manhã do dia 5 de dezembro de 1985, e a
cedidos, mas os tributos não podem ser agravaO Sr. Nelson Carneiro -O Senador Nelson Maioria, dentro daquele sistema tão preconizado
dos no mesmo exercido com efeito retrpativo.
pelo nunca esquecido Nereu Ramos, "que maioCarneiro pede um aparte.
O que esperamos é -que, além dessas vantagens,
ria vota, não discute", fê-la passar às seis horas
outras venham em favor dos trabalhadores, em
O SR. CARLOS CHIAREUJ - Eu jamais e trinta minutos da manhã do mesmo dia. Está
negaria um a~rte ao nosso mestre.
favor da classe média, e que o teto também seja
nos registras da CaSa.
considerado. No Brasil, o Imposto de Renda pára
O Sr. Nelson CameJro- Senador Carlos ..O l>_!i. CARLOS CHIARELU- V. Ex• c;omeonde não deveria parar. De modo que nós esperaChiarelli, já que V. Ex!' tem tão--bonS prOpósitos, teu uma impropriedade à sua própria resistência
mos, com o apoio de V. EX e de todos aqueles
eu lhe pediria que, aproveitando a oportunidade, ftSi~. nós começamos a sessão às quatorze horas
sensíveis à justiça tributária, que tenhamos no
juntasse aos seus apelos aquele da isenção do e trinta minutos do dia 4, e aprovamos às oito
próximo exercício um teta mais alto em favor
Imposto de Renda para os velhos, para os maiores
horas e trinta minutos do dia 5. Uma homenagem
dos trabalhadores e da dasse média, e imposto
de 70 anos, que, aposentados seja no Exército, à resistência de V. Ex!', à nossa resistência.
progressivamente mais acentuado para aqueles
na Marinha, na Aeronáutica ou no serv:lço público,
que estão auferindo rendas fabulosas e que se
O Sr. VIrgílio Távora- Mas, eminente Sena~
têm ainda defasados os seus proventos com o
permitem comprar aviões de luxo, iates etc, num
dor, podemos ter começado à hora que citou
pagamento do Imposto de Renda. Era urna opor-verdadeiro acinte ao alto grau de pobreza do povo
mas só chegou a esta Casa, vinda da Câmara
tunidade para que V. Ex" trouxesse ao País o atenbrasileiro.
para o Senado às duas horaS da manhã. Aqui
dimento de uma grande aspiração. É o apelo que
presente gostaria que estivesse o Senador Itamar
endereço a V. EX, contando com o seu prestígio
OSR. CARLOS CHIARELU-Saúdoa maFranco--que juntO conoscO, fez a mais decidia
e com a sua capacidade de convicção.
nifestação de V. Ex' que, evidentemente, abrilhanoposição à tomada dessas medidas. Os números
ta e engrandece a nossa simples intervenção, nes~
O Sr. Vlrgftlo Távora- Permite V. .Ext um estão bem gucu:dados aqui.
te horário.
aparte?
O SR. CARLOS CHIARELU - As horas
-concluo, dizendo que, neste particular do Ime as desoras não são tão importantes aqui. Mais
OSR. CARLOS CHIAREUJ-Ao ouvir esta
posto de Renda, acho que ainda temos uma tarefa
o que eu quero dizer ...
manifestação do decano da bancada majoritária
essencial pela frente, que é a da correção dos
na
que seguramente seguir.& o decano. banvalores referente ao imposto retido na fonte no
O Sr. VIrgílio Távora- Não, em quatro horas
cada na qual, evidentemente, repousa uma parexercido anterior. Não há dúvida de que esse
e meia decidimos essa monstruOSidade.
ceJa de força política indiscutível, não só aqui,
aspecto está no documento elaborado pela assesO
SR.
CARLOS
CHIAREW
Não
levou
mas o quadro parlamentar brasileiro, espero que
soria técnica e encampado pelo Partido, levado
mais
tempo
não
vamos
abreviar
tanto
assim
não
ela até facilite o nosso contacto com a área fazenao Ministro, levado ao Presidente, levado ao Secre-vamos
ser
tão
exigentes
com
a
celeridade
preces~
dária, onde tem absoluta afinidade partidária com
tário da Receita Federal e que ainda tramita nas
suai legislativa.
o seu titular.
assessorias técnicas da Receita Federal. Tenho,
O SR- CARLOS CHIARELU- (Risos). Ah!
cizânia, cizânia! Essa erã a primeira manifestação
que eu queria registrar na casa: Em segundo lutar; dizer que, de certa forma,
como- réu confesso dessa empreitada que creio
parcialmente exitosa, ainda que continuemos lutando para novas correções em favor do nosso

e

casa.
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diante deste meu sentimento de empenho - como dizia o Senador Nelson Carneiro e de convicção, a fundada expect..itiva dê 'que consigamos

também esse resultado para receber novas e contundentes críticas dos nossos estimados colegas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado. (Muito bern! Palma_s~)
O Sr.. Fernando Henrique Cardoso- Sr.
Presidente, peço a palavra como Uder.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, como Uder do Partido.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·

80 (PMDB - SP. Corno Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --:- Sr.

Presidente, Srs. Senadores:
Não vou abusar, hoje, d;;t mioha condição de
Líder para falar por 30 minutos, porque açrédito

que haja uma Ordem do Dia e vários oradores
inscritos. Mas não gostaria de deixar que apenas

o silêncio marcasse, aqui, as nossas obsetvações,
do PMDB, àquilo que foi dito pelo_ nobre Líder
da Frente Uberal e ao _que foi comentado pelo
U:der do PDS, Senador Jarbas Passarinho.
Não pude escutar_o pronunciamento do nobre
Senador Jamil Haddad, mas pelo menos no que
diz respeito ao pronunçiªmento desses dois eminentes Senadores e amigos, eu queria fazer breves
comentários: em primeiro lugar, no que diz respeito à questão dos municípios, creio que hoje
é um clamor nadonal. O que o Senador Jarbas
Passarinho trouxe ao Sen.,do reflete o sentimento
do País. E o Senador Affonso Camãrgo;oorrt" muíta propriedade, trouxe, também, a palavra do
PMDB nesta matéria.
Ocorre que estamos_na e_minência de fazermos
uma nova Constituição e a elaboração dessa matéria será pela Comissão Tributária - aproveito
para lamentar que essa Cornissao não tenha tido
a procura por parte dos nobres Senadores _corno
eu esperava, porque cabe ao Senaç:lo da República, precisamente, cuidar de matéria relatiya aos
interesses da Unidade da Federação e a distribuição tributária é a espinha· dorsal a partir da
qual poderemos, efetivam~nte, criar um _sistema
federativo mais sólido.
Acredito que uma das nossas mais importantes
funções, como Senadores, na Constituinte, será
a de reforçarmos ~ssa Comissão. E. creio quena Constituição haverá possibilidade de que se
inscreva uma filosofia tributária consentânea com
a nossa declaração tributária que é favorável a
uma distribuição mais eqültativa da renda.
Não queria deixar de mencionar aqui, também,
que apesar da simpatia imensa ~ue esse movimento todo hoje provoca, a meu ver, deve·· ser
encarado de maneira técnica. Hoje, a gra_nde
questão dos municípios Se concentra nãs cidades
metropolitanas, nas áreas periféricas das grandes
cidades. E participei da Comissão de Reforma
Tributária deste Senado, sob orientação da Presidência do nosso eminente Senador Cid Sampaio,
e há um estudo feito por este Senado que mostra
perfeitamente onde está o gargalo da quest~o
tributária; não é tanto no pequeno municípiO
quanto é no município que cresceu, que não dispõe de recursos para atender uma demanda
imensa de população. Mas isso não o digo para
diminuir a importância do tema aqui levantado,
senão o de focal~r...
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SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-

~O

SO- Com o maior prazer, Senador.
O Sr. Dlvaldo Suruagy- O tema abordado
é dos mais palpitantes, dos mais apaixonantes

da sociedade brasileira . O Senador Jarbas Passa~
rinho trouxe um erlfoque - eu gostaria, Com a
devida vênia e o respeito pela cultura e por tudo
que ele simboliza par todos nós, de ousar discordar_ dele em alguns aspectos:_ primeiro, o Brasil
tem 3.984 muniCípios, praticamente 4 mil muniCípios; ·se nós pegarmos qUalquer segmento da
sociedade de 4 mil pessoas, encontrarem~ todos
os tipos hwnanos; o culto, o inculto, o honesto
e o desonesto; todas as virtudes, todos os defeitos
hwnanos seriam encontrados nessegrupamento.
Nós jamais poderíamos distribuir recursos porque
um prefeito não. soube aplicar bem, porque por
menor, por mais inculto que seja ele conhece
em profundidade os problemas do seu município
melhor do que qualquer técnico aqui de Brasília,
porque ele está sofrendo, na própria pele, as pressões da sua comunidade e as suas reivindiçações.
O que na verdade houve foi uma concentração
de renda, como uma caracteristlca natural de
qualquer pro_cesso revolucionário. Sempre digo
em _t_om de blague, mas com muito sentido de
afirmativa, que é o que existe de comwn entre
Hitler e Stálin: concentração do poder. Qual o
para1elo que podemos estabelecer _entre qualquer
ditadura de direita ou de esquerda? Concentração
de poder. O que houve, na verdade, foi uma concentração ex.Cessiva de poderes. E sob o argumento de_ que um prefeito de uma cidade do
int!:!dor_do Nordeste ou do interior de São Paulo,
não tinha condições, estava gastando mais recurSQS na construção de uma fonte luminosa quando
se precisava de mais- escolas, quando se precisava
de mais unidades de saúde, quantas distorções
ocorreram nos órgãos específicos, dos Ministérios, de assistência aos municípios, com apresentação de projetas e com a liberação de verbas
qUe não gostaria de discutir nesse assunto tal
a complexidade e o processo de corrupção que
foram envolvidos vários desses órgãos. Na verdade, o problema do município é fundamental como
um.- se(Jüericiamentd da descentralização democi'ática qUe o País está a viver. Estamos saindo
de um estado revoh..\cionário para um estado de
direitO. Então, como cOnseqü~ncia terá que vir
fatalmente a descentra11zação tributária a fim de
que os estados e os municípios saiam dessa situação dificil .de estar esmolando, como colocou
muito bem o Senador Affonso Camargo e como
õ SenadOr- Jarbas _?as~o viveu, como Ministro, __ como Chefe de Estado que foi. Então, ~ uma
situação realmente difícil governar um J;stado,
governar um munidpio no processo revolucionário significa, ou ter um bom relacionamento
oü terá dificuldades para conseguir recursos ou.
então, a1guns meios que não são os mais adequadcis-parã. serem utilizados nesse momento.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-

SO- De_qualquer maneira, Sr. Presidente e Srs.
Senàâors, eu não queria, também, deixar de dar
uma pa1avra a respeito do que foi dito, aqui, pelo
Senador O,.rlos Chiarelli e pelo Senador Jarbas
Passarinho, sobre a questão do Imposto de Renda.
Fiquei muito satisfeito em verific~r com que brilho
e veemência o U:der do Partido_da Frente Uberal,
o nobre Senador Carlos Chiarelli que, portanto,
é um dos Partidos que sul)tenta o Governo, falou,
aqui para mostrar as razões do Governo, nesta
matéra e, como üder do PMDB, que é o outro
Partido que sustenta o Governo, me senti perfeitamente irmanado e feliz em ver de que forma uma
convergência de opiniões entre a Frente Uberal
e__O PMDB, no momento ern que é neçessário,
mostrar o porquê de certas medidas. Agradeço
ao S_eriadQr; Cai'los Chiarelli que fa1ou, na verdad_e,
pela Maioria.
O Sr. Jarbas Passarinho- Hosana nas alturas!
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·

80 - Hosana nas alturas!
Mas S. EXi' falou pela Maioria e mostrou que
há erroS cometidos na regulamentação e que estão sendo corrigidos. Seria irripróprio para o üder
do Partido majoritário eritrnr em comPetição com
o Partido que faz paite da Aliança e que não é
maJoritário. ê com a maior satisfaçãO que estamos vendo os avanços conseguidos nesta rnaté~
ria, graças aQ esforço da Frente Libera], e nós
somamos, às glórias da Frente Liberal, as nossas
peQuenas glóriaS-do serviço do_ povo.
O Sr. Jarbas Passarinho um brevíssimo aparte? __

Permite V. Ex'

O SR. FERNAI'IDO HENRIQUE CARDO-

SO,....,.... Pois não. Ouço o apaite de V. Ex'.

o·sr. Jarba:S Passarinho- Nobre Senador,
acho que, agora, depois que V. EX' acaba de falar,
é possível que o Senador Carlos -Chiarelli se considere por satisfeito, porque eu entendi que a fome
- panta-gruélica de S. Ex', em matéríã de louvor,
recusa to"do o louvor pardal. O que nós fiZemos
foi um louvor parciaL No momento em que V.
&faz wn louvor total, seguramente, euine rendo
a esta aliança que todos sabemos que é tão sólida.
e tão fraterna

O SR. FERNAI'IDO HENRIQUE CARDOSO - A condição que não sej<l uma louvação
à guisa de anátema, estamos todos de acordo
em louvar o que foi conseguido e também estamos de acordo quando sabemos que é preciso
obter mais.
Agora, me valho do Senador Ja_rbas Passarinho,
Líder da Oposição. S. Ex' mostrou as razões pelas
quais algumas das medidas foram tomadas. Em
matéria econômka. temos que ser realistas e_sinceros. O País não suporta mais uma política que
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO- seja a de "tapar o sol com a peneira", mesmo
SO_- Agradeço a V. Ext o aparte e, sem ter porque nunca se consegue. Há, realmente, uma
procuração do Senador Jarbas Passarinho para
sityação de dificuldade, situação~ essa que levou
t~éf_ a1guns comentários em defesa do _que S.
o Governo a tomar essas medidas.
EXi' disse, S. Ex" apenas ff.ii- Urila obseivaÇão e
A filosofia -contida-- eu não estava presente
não _endossou a crítica;- aPenas fez uma observanaquela noite memorável- ne$Sa reforma tribução, mas a posição substantiva do Senador, se~ =-tária foi expressa com muita predsão, aqui, pelo
gundo entendi foi precisamente, coincidente com
nobre companheiro, Senador Chagas Rodrigues.
a de V. Ext, e que é a nlírlha de que, neste moE esta é a ffiosofia correta. A filosofi!l é sustentada
mento, nós temos que, efetivamente, fazer o pospelo PMDB, pela Frente Liberal. Diria que, hoje
sível para uma distribuição mais eqüitativa.
- é unânime no J;Jrasil- de fato, chegou o momento de wna redistribuição de renda; e que é
O Sr. Jarbas Passarinho -Agradeço. ao nopreciso, ao impor tributos, impô-los de modo a
que aqueles que mais ganham mais paguem. Não
bre U:der a interpretação. Muito obrigado.
~

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. EX' um
aparte?
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se cons.eguiu, ainda, tal perfetçáo; conseguiu-se,
entretanto, pelo menos, salvaguardar os que menos ganham. Já é um avanço. Este avanço não

é suficiente para que nos calemos, posto que durante tanto tempo todos gritamos por uma reforma mais profunda. Continuaieinos lutando por
essa reforma mais profunda, a maneira mais sin-

cera, penso eu, de mostrar o modo pelo qual
queremos participar das decisões de Governo.

Também temos a convicção de que elas são corretas, e acabamos de endossar o pedido para
que o Ministro da Fazenda venha aqui a este Ple-

nário para explicar-nos os pormenores da política
mais uma vez. Acho que num regime democrático
é assim que se faz. Se, eventualmente, nós que
somos hoje a maioria não estivermos convencidos de algum ponto, não tenho por que dizer

que estou. Tetnos a reSponsabilidade histórica
de mudar o Brasil e mudar inclusive as práticas.
J'l\as tenho a expectativa de que o Ministro, quando
aqui vier, certamente, quando indagarmos sobre
vários desses pontos, ele nos dará os motivos
pelos quais a filosofia proposta não foi ainda totalmente implementada.
Com essas palavras, Sr. Presidente e Srs~- Senadores, quero apenas deixar registrada a posição
do PMDB messes dois tópicos importantes. E
aproveito a oportunidade para pedir a V. Ext,' Sr.
Presidente, que ao escutar as palavras do Senador
Pompeu de Souza, que vai fazer uma declaração
a este Plenário sobre o que aconteceu em Assunção, no Paraguai, saiba que a üderança do PMDB,
também por antecipação, se junta às pa]avras que
S. E.xt dirá de protesto pelo fato de que algum
dos nossos companheiros parlamentares, que estavam em .Assunção, foram obrigados a se defender da polfcia paraguaia durante a celebração de
uma missa, inclusive alguns Senadores, como o
Senador Severo Gomes, que ai estavam. Como
não tenho detalhes maiores, e não estarei provalvelmente presente no momento em que S. Ex'
vai expor o Plenário o que aconteceu, eu, por
antecipação, quero dizer que o PMDB se soJidariza
com os nossos parlamentares, e protesta mais
uma vez contra violências que ainda ocorrem na
América Latina. Muito obrigado a V. Ex".
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O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) -

Devendo realizar-se, no período de 25 a 30 do
corrente, em Granada, ESpanha, a décima terceira
reuinão do comitê de membros affiiados da Organização Mundial de Turlsmo, a presidência propõe
ao Plenário os riomes dos Senadores Franclsco
Rollemberg, Odadr Soares, LowivaJ Baptista e
João Calmon para integrarem a delegação brasileira àquele conclave.
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Os Srs. Senadores que aprovam a indicação
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
Não havendo objeção do Plenário, ficam designados os senadores antes referidos para representarem a· Senado Federa] na aludida conferência.

Aproveft~ a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e
distinta consideração. -Senador Joio Calmon.

O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas
pelo ~r. l9-5ecretário.
São lidas as seguintes:
Senhor Presidente,
_
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, nos termos do que determina o artigo 43,
alínea "'a", do Regimento Interno. que me ausentarei do País, no período de 21 a 24 do mês
corrente, com destino a Assunção, Paraguai.
Sala das Sessões, 23 de rnaiço de 1987. Senador Severo Gomes.

ges

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelênda que me ausentareí dos trabalhos da Casa,
a partir de 22 do corrente, a fim de, no desempenho_d_e _rJ:Jjssão com que me distinguiu o Sena·
do, particiPar da Primeira Conferência Interparlamentar sobre o Meio Ambiente na América Latina
e no Cãlibe, a realizar-se na Cidade do México.
Atenciosas saudações, Senador Mauro Bor-

ges.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei dos trabalhos da Casa,
a partir de 22 do corrente, a fim de, no desempenho de missão com que me distinguiu o Senado, participar da Primeira Conferência Interparla*
mentar sobre o Meio Ambiente na América latina
e no Caribe, a realizar-se na Cidade do México.
Atenciosas saudações, Senador José lgnáclo
Fen-eira.

8rasJ1ia, 23 de março de 1987.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-lência que me ausentarei do Pa1s, no peóodo de
25 a 30 do corrente, a fim de, no desempenho
de missão com· que me distinguiu a Associação
lnterparlamentar de- Turismo, Grupo Brasileiro.
participar de 13• Reunião do Comitê de Membros
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
Afiliados da Organização Mundial de Turismo, a
bem! Palmas.)
realizar-se em Granada. Espanha, conforme do-cumento em anexo.
O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) Realizando-se na ddade do México a primeira - Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevada estima
Conferência lnterparlamentar sobre o meio ame- distinta consideração. - Senador Francisco
biente na América Latina e Caribe,- a Presidência,
RoUemberg.
Ad Referendum do Plenário, indicou os Senadores Mauro Borges e José lgnádo Ferreira para
Em 23 de março de 1987.
representarem o Senado Federal naquele conSenhor Presidente,
clave.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-lência que me ausentarei do País no período de
Submete ao Plenário a indicação da Presidên-24 a 5-4-1987, a fim de, no desempenho de miscia.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, -são com que rrie distinguiu o Senado, participar
da I 3• Reunião dos Membros da Organização
gueiram permanecer sentados. (Pausa.)
Mundial de Turismo.
Aprovada.
Atenciosas saudações, Senador Odaclr SoaFica designada, como missão oficial do Sena..
do, a participação dos referidos semidoresà citada
conferência.
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OF.GSJC·N• 0029187
Brasília, 20 de março de 1987

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comlltllcar a Vossa Excelência que me ausentarei do País no período de
24 a29-3~87, a fim de, no desempenho de missão
com que me distinguiu o Senado, participar da
13• Reunião dos Membros da Organização Mun~
diaJ de Turismo.

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) As comunicações lidas vão à publicação.
As comunicações referentes às viagens oficiais
dos Srs. Senadores Severo Gomes e Mauro Borforam retardadas em face de não haver sido
realizadas anteriormente sessões do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Hwnbe:rto Lucena) - Está esgotado o tempo destinado ao Expedieilte.
Estão presentes na Casa 57 Srs. Senadores.
Passa~se

à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 1:
Votaçáo, em turno único, do Requerimento
rt' 8, de 1987, de autoria do Senador Affonso

Camargo, solicitando, nos termos do arl41 8,
item I, do Regimento Jntemo. a convocaçiio
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
Dílson Domingos Funaro. a fim de perante
o Plenário do Senado, prestar esclarecimentos sobre a negociação da dívida externa e
a sua influência no atual nivel dos juros do
mercado financeiro.
A votação do requerimento será feita pelo processo nominal. wna vez que a matéria depende,
para sua aprovação, do voto favorável da maioria
da composição da Casa, de acordo com o disposto no inciso II, letra c, do art 322, combinado
com o art 328 do Regimento Interno.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Uderanças, a matéria será submetida ao Plenário simbolicamente.
Em votação. (Pausa.}

O Sr. Alfonso Camargo - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Ca~
margo, para encaminhar a votação.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PMDB PR. Para encaminhar a votaçao. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não preciso me estender para justificar este
requerimento, porque seria justificar o óbvio; seria
justificar uma déiS nossas prerrogativas funda~
mentrus na democracia, que é acompanhar,
questionar e informar-se da ação do Governo nos
problemas que afetam o Pais.
Seria muito mais do que isso, Sr. Presidente,
também justificar o dever que todos temos de
sermos canais entre Governo. e povo, porque
só assim é que. se constrói a democracia.

Aos direitos fundamentais de cidadania, de Ji~
herdade de opinião, de liberdade da associação,
de liberdade de discussão e de liberdade de deci~
são, há um quinto direito, sem o que -esses não
funcionariam, que é o direito à correta informação.
Acredito que a vinda do Ministro Dílson Funaro
a esta Casa vai nos dar a. oportunidade, exatamente, de sermos instrumentos para que a opinião pública brasileira se intere de muitos ternas
que ainda estilb= obscuros, principalmente para
o sistema produtivo brasileiro.
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Queria informar aoS nobre Senadores que no
Avulso a justificação do meu requerimento não
é fiel à justificativa que fiz, apenas por wn erro

de impressão. Peço que se faça uma exposit;;ão
sobre os tra_~hos ~c;entes de negocia_ção da
divida externa; peço uma avaíiação da influência

dêll dívida interna no atual nível de juros do mercado fmanceiro; e peço, e acho isso fundalnental,
que façamos aqui wna autocrítica, nós, os parti-

dos que apóiam o Governo, sobre as razões do
insucesr;o do Plano Cruzado, que gerou tanta perplexidade no País. Digo isso, porque acho que

o meu requerimento não tem nenhuma contradição quanto ao Item 2, da Ordem do Dia de
hoje, que exatamente propõe a formação de uma

Comissão Especial para acompanhar a negociação da dívida extema. E a vinda do Ministro Funa-
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eu l;ic;:_ho de mais bonito no regime democrático
é isto: a independênCia, a autonomta e Q interlaça~
mentô no Sentido de que a popuJação tenha ciên~
cia plena_ do que ocorre dentro do nosso País,
principalmente neste momento Sério em que é
decretada uma moratória em nosso País.
De modo que me congratulo com o nobre Senador Affonso Camargo e obviamente o nosso
voto ser-á favorável.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Od.acir Soares) -Em
votação o requerimento.
·
_Srs. Senadores que aprovam queiram permaneCer sentados. (Pausa.)

---os

Aprovado.
Será convocado o Sr. Ministro de Estado da

ro será como um ponto de partida com as infor-

mações que ele trará para outros trabalhos dessa
Comissão.
De modo que com isto quero justificar, E para
finalizar, quando eu estava falando em informação
correta, eu queria dizer o seguinte - acho que
é oportuno, Nós polfticos temos consciência ab~
soluta da importância da informação. Acredito
que aqueles que trabalham, que fazem os cálculos
no Governo, todos têm boa fé, todos querem acer~
tar. Mas nós vivemos um problema de um com~
portamento que se construiu, que se mentalizou
no País, qUe "nós chamamos de comportamento
tecnocrático, que n_adl!!:_ tem a ver com técnica
ou com os técnic:os. Não seria eu, engenheiro
t::Ml, que iria criticar os técnicos, mas é a forma
de governar apenas com números considerando
o povo como algo que não lhe diz respeito. Isso
se criou durante anos e nós nãQ vamos conseguir
terminar durante dias. É exatamente por isso que
me parece que as informações não corre1.1 como
deviam correr entre aquilo que acontece e aquilo
que o povo quer saber. Informação pa~a que o
povo possa decidir até se sustenta ou se nã~ sustenta o governo, se é do governo ou se é da
oposição. É isto que nós queremos aquL eu acho
que, entre nós políticos, há absoluta identidade
com relação a isto, porque somos políticos e sabe~
mos que é nosso dever dar informação ao povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao nobre Senador Virgílio Távora.

O SR. VlRGfuo TÁVORA À PRONUNCIA

DISCURSO, QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ Pl!BUOIDO POSTE'
RIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)-Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Senador
Jamil Hoddod.
O SR- JAMD- HADDAD (PSB- RJ. Para encaminhar.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Louvo a iniciativa do nobre Senador Affonso
Camargo porque fui autor, no ano próximo passado, de um requerimento, convocando também
S. EX' o Ministro Dnson Funãro, que nos deu éxplt~
cações a respeíto de uma série de problemas
que nos preocupava naquele momento, inclusive
com relação ao problema da edição do famlge~
rado Cruzado II. Naquela ocasião, S. Ext foi tratado
aqui com toda a cordialidade, com todo o respeito
que é merecedor e o nosso intúito é puro e sim~
plesmente nos inteiramos da situação real. O que

Fazenda.

-

O SR- PRESIDENTE (Odocir Soores)- Item

2:
Votação, em turno único, do Requerimento
n9 17, de 1987, de autoria dos líderes Feman~
o do Henrique Cardoso, Carlos Chiarelli,Jarbas
Passarinho, Jamil Haddad e Maurício Corrêa
e do __Senador José lgnácio Ferreira, solicitando, nos termos do art. 75, alínea a,_ _d9
Regimento Interno, a constituição de uma
comissão especial, composta de 7 (sete)
membros para, no prazo de 90 (noventa)
__dias,_ examinar a questão da divida externa
__ ---brasileira e avaliar as razões que levaram o
---=- --Governo a suspender o pagamento dos en~
cargos financeiros dela decorrentes, nos pia~
nos ext;emo e interQO (dependendo de pare-cer).
Nos termos d_o art. 69 da Resolução n 9 1187,
designo o nobre ~nadar José Fogaça· para ptoferk parecer -sobre o Requerimento n9 17/87.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Parecer de plenário sobre o Requerimento !)9
17/87, que cria Comissão·Especial interna para
examinar a questão da divida externa brasileira
~-fazer um levantamento preciso do processo de
endividamento.
- --A propOsição em tela requer a criação _de uma
Comissão Especial para, no prazo de 90 dias,
examinar a questão da díYida ~erna brasileira
e, concomitantemente, acompanhar o processo
de negociação, fazendo também um Ievantamen~
to preciso da natureza do endividamento externo
brasileiro.
Optamos pela composição de 9 membros, para
permitir maJor participação dos membros do S_enado e uma mais efetiva representatividade na
referida Comissão, permitindo que a distribuição
das tarefas e das atribuições seja executada com
maior eficácia.
Na justificação do requerimento são apresen~
tados argumentos sólidos quanto ao grave problema da dívida externa brasileira e quanto à_ oportunidade histórica da criação da referida Comissão.
A manutenção da drenagem de 20% da poupança doméstica, anualmente destinada aos banqueiros internacionais, certamente tenderia a
comprometer o desenvolvimento ec:onômico brasileiro de médio e longo prazos. Por outro lado,
após a suspensão do pagamento dos juros e dos
débitos externos. junto aos bancos comerciais estrangeiros, dia 20 de fevereiro próximo passado,
o Poder Executivo iniciou os contato_s necessários
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i::Om a comunidade fmancelra internacional, parti~
culannente com as autoridades econômtcci!S dos
países credores maiS ricos, Cõm o Objetivo 4~
iniciar um lento e difícil processo de renegociação
plurianual da nossa dívida externa. Nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição Federal, o
a_cordo exter:no q!Je deverá ser firmado com o~
~_dores dependerá do av&l do Senado da Repú~
blica, visto que a maior parte dos débitos externos
é de responsabilidade, e por conseguinte, do inte-resse do Estado brasileiro, ou seja, da União, dos
Estados e dos Municípios.
A questão envolve, entre outros aspectos, as
tiaiiSferentias de valores reais para fora do País
e o provável acordo externo sobre a matéria. Por~
tanto, nada mais oportuno que o Senado Federal
examine a dívida externa e realize uma análise
criteriosa e precisa das origens desse endivida~
menta. _Que o S~nacl.o acompanhe a estratégia
gc:wemamenta1 de renegociação mantendo~se in~
.fómlado, para finalmente deliberar a respeito.
Queremos salientar, Sr. Presidente, que esta
CorriisSão tem por objetivo não só o acompanhamento da negociação da dívida externa, mas
estar ao lado do _Governo brasileiro na defesa da(Jueles interesses que são" majoritários para o povo
brasileiro. N.ão é uma Comissão para realizar um
périPlo internacional, como se foSse meramente _
Urna ComrsSãb de Relações Públicas da divida
externa b(asi)_eira; náo é uma Comissão vclltada
p_!'lra O" Objetivo únic.O- -de justificar-nos. no plano
internacional ou perante os países credores. Tra~
ta-se de uma Comissão que tem a incumbência
ínaior, e primordial, a destinação de acompanhar
o processo de negociação e de investigar a fundo
a natureza e as origens do processo de brutal
endividamento externo a que foi submetido nosso
País.
Diante desses objeti.vos claros e defini_dos, opinamos _f~voravelmente_ à criação da aludida Çomlssão.
-··
O sR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Votação do requerimento, em turno único.
O Sr- José lgnáclo Ferreira -Sr. Presidente,
peço a palavra, para encaminhar a votação.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo él palavra ao nobre Senador Jos~ lgnácio
Ferreira, que é u~ !los autores do requerimento.
O SR- JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PMDB
- ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) ~Sr. Pr~dente Srs. Senadores:
Quero concordar com o par~er do nohre Senado_r José Fogaça, porque me preocupou muito
a formulação do requerimento que assinei. Con~
fesso a V, Ex' que, posteriormente, examinando
o texto que resultou da dicotomia de dois r_equeri~
mentes anteriores, colo~quei certas d_óvidas_ quanto à su_a rec;iação.
_
_
O fato é que quando formulamos o nosso requerimento pedimos que se constituisse uma co- missão especial interna, composta de 5 membros
da Casa, com o objetivo específico e únic_o de
examinar a questão da dívida externa brasileira
e o .que se propõe, aqui, é examinar a questão
da dívida externa brasileira e avaliar as razões que
levaram o Governo- a suspender o pagamento
dos encargos financeiros dela decorrentes nos
planos externos e interno.

Tendo em vista a disposição clara do art. 37
da Constituição Federal, que diz:
"A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, em conjunto ou separadamente,
criarão comissões de inquérito sobre fato de-
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terminado e por prazo certo, mediante reque-

rimento de 1/3 de seus membros."
Parece-me que a previsão de um fato determinado com justificativa para a criação de comis-

sões especiais, naturalmente tem por objetivo balizar, de forma concreta a ação de comissão, evitando que esta se desfigure do objetivo central,
incursionando-se por áreas que, embora tenham
conotações com a base, com o objetivo colimado,
desvirtuem ação dá comissão.
Entendemos que a comissão deve fazer uma
radiografia da dívida externa brasileira, do processo de endividamento brasileiro desde o momento de celebração dos contratos, Sr. Presidente, desde o momento em que a pãctuaçâo dessa
dívida foi feita, o exame dos textos, dos instrumentos contratuais que formalizaram aquela pac-

tuaç:ào, depois, rastrear-se a internação das parce~

las desses recursos no Brasil, a verificação da
efetiva aplicação de cada wna dessas parcelas,
a aferição precisa daquilo que não foi efetivamente aplicado e qual o seu destino, e até a questão
da taxa de riscos. Precisamos definir, Sr. Presidente, examinar nos testos das pactuações, nos
instrumentos dos contratos, em que medida o
devedor passa a ser exonerado por completo ou
parcialmente da dívida que foi pactuada em face
da qual ele pagou o spreed; em que medida
isso ficou precisamente definido. Qual o risco.
Em que momento esse risco se configwa para
efeito de exoneração parcial ou total do devedor
com relação ap adimplemento da dívida. Temos
que ter objetrvos rútidos.
O que ocorreu de uns dias para cá? Houve
manifestações de senadores parlamentares que
admiro e respeito profundamente, mas ontem,
por exemplo, os jornais do meu Estado diziam,
mais ou menos, que os objetivos da comissão
são os seguintes: 19) Vamos contactar com o Senhor Presidente da República; primeiro ato da comissão. 2~') Vamos convidar, preliminarmente, para depor perante a Comissão o Sr. Ministro da
Fazenda ; depois vamos contactar com e~utori
dades financeiras de países credores e com figuras representativas e fonnadoras de opinião pública dos pa1ses credores, com vistas à compreensão das razões que levaram o Governo a suspender o pagamento de encargos financeiros decorrentes da dívida.

Ora. não _estou com essa pretensão, pelo menos não foi inspirado nela que formuJel e subscrevi
o requeirimento que apresentei. Assinei este requerimento que está em processo de votação
mas, agora, ao examinar o avulso, verifico que
o elastecimento _da minha pretensão inicial, vai
levar a Comissão a se pe"rder, a se embraçar em
suas próprias pernas. Não quero e nem por isso
não vou, evidentemente, afirmar que o que consta
escrito naquela matéria é, exatamente, uma pretensão de quem quer que seja de fazer turismo
internacional. Essa não é a minha pretensão e
tenho certeza de que não é a de qualquer dos
Srs. Senadores. Se vamos. desde logo, nos dispor
a percorrer esses pafses credores, Japão, Alemanha OcidentaJ, Estados Unidos e outros, para dar
explicações sobre o comportamento do Executivo, suspendendo o pagamerito do serviço da
dMda de longo prazo no 13rasil, e se vamos procurar nesses países figaras influentes, representativas, para que elas influam junto à opinião pública, aceitando nossos esclarecimentos, vamos nos
trnnsformar ein caixeiros-viajantes do Excelentíssimo Senhor Chefe do Executivo - eu, Senador
que sou do Governo, não tenho essa Pretensão.

DIÁRIO DO CONGREssO NACIONAL (Seção D)

Aplaudo a ação do Senhor Presidente da República porque, inclusive, conheço razoavelmente
as razões que a inspiram. Participei da reunião
na qual o Senhor Presidente da República ouviu
o Conselho de Segurança Nacional em uma reunião fechada, secreta. Tenho, portanto, condições
de avaliar aquelas motivações que levaram o Senhor Presidente da República a proceder como
procedeu. Agora, não tenho a pretensão, pelo menos aqui, agora, de me transformar em um alto-falante, em um braço estendido, em um amplificador da voz do Senhor Presidente da República,
para levar ao mundo explicações sobre o seu
comportamento, Não! O que eu quero - esta
foi a pretensão que inspirou o meu requerimento
- é avaliar a questão da dívida externa. Quero
fazer uma radiografia do processo de endividamento brasileiro e apresentá-la à opinião pública.
Pela primeira vez, talvez, no País, até contando
com os subsídios, com os suplementos importantíssimos da ação da própria Câmara dos Deputados que já levantou em Ol!-tra ocasião esta mesma situação, pretendo oferecer uma radiografia
do processo de endividamento do Brasil para que
ela, pela primeira vez, tenha a trasnparência como é a palavra muito _em moda no Brasil de
hoje -- na res pubUca que por ser república
mesmo, porque res publica é coisa pública. República não foi a Velha República; república pretende ser a Nova República. Então res publica
é coisa devassável, transparente aos olhos da opinião pública.
Não sei como concluiu, com relação à refonnulação do texto do requerimento, o eminente Relator José Fogaça - então, pediria à Casa que
fôssemos concisos o necessário para que a ação
da comissão fosse bem objetiva, que tivéssemos
uma ação de ~ase auditores, para definir como
essas coisas se deram.

O Sr; Virgmo Távora permite um aparte?

Eminente Senador,

O SR- JOSé IGI'IACIO FERREIRA- Não
sei.
O .Sr. VkgOio Távora - Quando demos o
apoio do partido, aliás já expresso pela assinatura
do seu Jider, a esse requerimento, foi partindo
do pressuposto de que esta comissão seria justamente uma comfssão...

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena. Faz
soar a campainha.) - Lembraria ao nobre Senador Virgílio Távora que no encaminhamento de
votação não há apartes.
O Sr. VIrgílio Távora - É que houve um
pequeno lapso de memória. Foi muito bom para
deixar bem claro a posição do PDS a esse respeito.
Não aceitamos, nós do PDS, que a comissão vá
ser uma caxeir8-viajante ou então alto-falante de
opiniões alheias.

FERREmA-

O SR- JOSé IGI'IACIO
Agradeço a V. Ex' Aliás penitencio-me junto à Mesa
por haver concedido aparte de forma anti-regimental, mas S. Ex' merece, embora eu peça desculpas à Mesa.
Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: tenho o convencimento, meus convencimentos pessoais, de que o processo de endividamento externo dos pafses do Terceiro Mundo se
compõem de uma estratégia de dominação. Tenho _uma visão muito clara disso. Acho que se
éOinPõe; acho que é uma forma nova de domí-

Terça-feira 24

255

nação <RJe dispensa tanques,_ canhões, navios e

avióes. É uma forma de dominação em que se
mantém ·a--dominado permanentemente naquele
estágio, como quem detendo a represa domina
o vale. Solta mais a água; não solta mais a água.
Por quê? Os países do Terceiro Mundo estão na
periferia, estão no vale e os nossos credores estão
com a represa na mão. Tenho a conciência de
que 77% das nossas taxas de juros, no nosso
processo_ de endividamento, são taxas que incidem sobre fudices flutuantes da prime e da Dbor
e que nas odlações delas se controla o processo
de endividamento também; tenho a consciência
de que se manipulam os preços dos nossos produtos primários mantendo outra forma de dominação; e tem uma terceira forma de dominação
que é o protecionisrno e nessa terceira ponta da
dominação. o protecionismo dos países do Primeiro Mundo, com relação aos nossos produtos,
se defendendo da incursão das exportações dos
nossos produtos. Tenho consciência disso tudo.
O que pretendo, neste momento, é, com isenção
absoluta, sem me preocupar com a visão que
tenho do problema, fazer uma análise serena, aná~se isenta de todo o problema, defini-la em todas
as suas parcelas, desde a sua origem até a ponta
da efetíva aplicação desses recursos internados
do País, para que possa a opini8o pública do meu
País ter em mãos um instrumento para julgar,
afinal, com absoluta isenção, também, como esses fatos se deram. Acho que o Senado tem papel
muito importante, de muito _relevo, porque pelo
nienos 10% deste endividamento foram. autorizados pelo Senado Federal, porque 1O% deste
endividamento são de Munidpios, de Estad_os e
do Distrito Federal. Acho qUe o Senado tem, pelo
menos, por esta parcela, o dever de se preocupar
com a efetiva aplicação desses recursos no País.
Portanto, Sr. Presidente, era esse o apelo que
faria, para que fosse limitada a ação ou o espectro
abrangência da ação da comissão pretendida,
a fim de que possamos ter a eficácia desejada
nos trabalhos que se vão iniciar em breve.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

·aa-

bem.)

O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra no encaminhamento da votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Três Srs. Senadores requereram a palavra antes de V.~.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, para encaminhar a votação.
O SR- JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
enCaminhar a votação. sem revisão -do orado:r)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minha posição é por deinais conhecida nesta
Casa a respeito -do proDlema da dívida externa.
Assumi o mandato em janeiro do ano passado
e logo na abertura dos trabalhos, quase que mensalmente enfocava o problema da dívida externa
brasileira. Vi, com grande satisfação, neste momento, um apelo que fazia, reiteradamente, de
uma auditoria ou uma auditagem nessa dívida
externa ser aprovado, inclusive por quem, no passado, não aceitava essa tese.
Já declarei que não quero ser "o pai da criança".
QUero,- como representante do Estado do Rio de
Janeiro, poder levar à população do meu Estado
dados concretos sobre a dívida externa brasileira.
Apenas esse fato me move. E- me -pareCe, Sr.
Presidente, que, após já termos aprovado o Requerimento n~' 8187, do nobre Senador Alfonso
Camargo, para a vinda do Ministro da Fazenda,
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Dilson Funaro, para aqui comparecer e prestar
esclarecimentos sobre a negociação da dívida extema e a sua influência no atUal nível dos juros
do mercado fmanceiro, nãQ cabe a essa Comissão

ESpecial que se organiza, neste momento~ nenhuma consulta e nenhwna ida ao Palácio do Planalto
para perguntar às autoridades do Poder E,xecutiv9
o que devemos fazer na Comissão. O que temos
que fazer é, pura e simplesmente, assumir a nossa
condição, inclusive nós que autorizamos_ emprés-timos, e me sinto muito a vontade, porque sempre
votei contra qualquer empréstimo em dólares
nesta Casa, é uma questão de ponto de vista que
tenho, que estaríamos aumentando a nossa dívi-

da, ou endividamento, estariam ~rando mais
juros de spreads em cima dessas dívidas. Sr.
Presidente quero saber, na realidade, por que o
juro cobrado no serviço da dívida ao Brasil é mais
alto do que o cobrado ao /Y\éxico e a outros p_aíse~
do Terceiro Mundo. Quero saber _e_m que fot apli~
cada esse dinheiro que se conseguiu, se foi aplica~
do, realmente, na área social, que é o que me
intereSsa.
__
Já declarei, quando Prefeito da Cidade do Fio
de Janeiro, um empréstimo de 150 mil cruzeiros,
que o Prefeito Satumino, neste momento, terá
que pagar o principal, e não tem como pagar,
não estava amarrado a nenhum investimento, não
tinha o ava1 do Banco doEstado e eu não paguei
a segunda cota do juro, que era de 7 bilhões,
em 1983, tinha pago a primeira cota que era de
4 bilhões, do empréstimo, que, quando foi con~
traído correspondia a 7 bilhões e s6 de juros,
em I 9a3, pagaríamOS -11 bilhões de cruzeiros.
t isto, Sr. Presidente, que quero saber.
Naquele momento em que foi feita aquela dívida, quando era Prefeito Israel Klabin, no mesmo
dia foi feito um empréstimo de 1.50 mühões de
dólares, do tota1 de _300 milhões_de dólares que
o Governo Federal apanhou em dólar, repassou
ao Estado e municípios em cruzeiros, sem estar
amarrado a nenhum investimento, o que não pode, na rea1idade, se configurar um empréstimo
dentro da nossa tese de ter, como sói ser, inclu~
sive, para aprovação no Senado, a não ser amarrado a algum investimento nos Estados e nos
Municípios.
Sr. Presidente, não temos que dar satisfação
a ninguém. Uma das atnbuições do Senado é,
na realidade, verificar, fazer uma análise da atua·
ção do Poder ExecutiVo. Não queremos aqui culpar a, b ou c, não temos Idéia prefixada. Queremos, na verdade, que sejam concedidos dados
e possamos, então, fazer uma auditoria contábil
dessa dívida externa, para verificar, inclusive, com~
parando com os juros dos outros paises, o montante dessa dívida. Já sabemos - não é mistério
algum -que nestes 6 últimos anos já pagamos,
s6 de serviço da dívida, mais de 60 bilhões de
dólares.
Esta, Sr. Presidente é a minha posição._ Não
cabe, na rea1idade, a essa Comissão entrar num
assunto que foge à sua alçada, que é examinar
a questão da dívida externa e avaliar as razões
que levaram o Governo a suspender o pagamento
dos encargos financeiros dela decorrentes. Isso
será explicado, nesta Casa, pelo Ministro da Fazenda, quando aqui vier. Queremos saber o montante real dessa dfvida, a razão pela qual pagamos
12 a 13 bilhões de dólares a_nuals de encargos
de serviço da dívida, para podermos levar esses
dados à opinião púbUca. {Muito bem.)
O SR. PRESIDENI"E (Frandsco RoUemberg)
-Continua em votação a matéria.

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)
O Sr. Marcondes Gadelha -Sr. Presidente,
peço- _a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem~erg)
- Concedo a_ Palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha_, para encaminhar a votação.
O SR. Mi\RCO!IDES GADELHA (PFL Para fmcamimnhar a votação. S,em revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não tenho nenhuma dúvida em ap-oiar essa
propOsta, em apoiar a constituição dessa Comissão EspedaJ, que, aliás, pela extensão e perma~
nêncla do problemna, já chega a destempo. Fah~1
em permanência, Sr. Presid~nte, ma~ acho, que
o disse mal, devia falar em unanêncta. da díVIda
externa, de" tal forma ela é consunbstancial das
nossas instituições, desde o tempo da lndepen~
__dência deste País. Isto exige que o Poder Legislativo tenha mecanismos para seu acompanha~
menta, da mesma forma que o ramo Executivo
do Poder tem uma estrutura de monitoramento
permanente, não só da montagem como de todos
os desdobramentos dessa dívida externa.
aaro, Sr. Presidente, interessa-nos avaliar as
razões por que tal divida foi contraída, as razões
de seu crescimento cumulativo em bola-de-neve,
e todos os constragimentos que a dMda externa
CaUSou ao desenvolvimento do País nos últimos
tempos.
A proposta tinha que ser abrangente e incluir
não apenas os aspectos formais da pactuação
da dívida, não apenas as razões das taxas de jWPS,
dos spreads, dos prazos de amortização etc. Sr.
Presidente, há um fato critico. há um fato, que
eu diria agônico, que neste momento alcançou
todo o sistema financeiro internacional: a suspensão do pagamento da dívida externa do Brasil.
_Este não é um fato qu__e possa ser minimizado,
não é um fato que possa ser destratado, que possa
ser esquecido, que possa ser olvidado, quando
se discute a questão da dívida externa brasileira.
Este é o fato mais ímportante dos óltimos tempos
na história da comunidade financeira internacional, na qual se inscreve também o Brasil. Isto
envolve, Sr. Presidente, um tratamento dt'"verso,
uma nova natureza sobre a maneira de encami~
nhar a dívida externa do Brasü. Havia uma divida
antes da suspens~o. há uma dívida depois da
suspensão. Este fato é um divisor de águas e
silenciar sobre ele e não procurar examinar as
suãs rãzões é o mesmo que transformar a questão
da divida externa na mesma longa e antiga questão acadêmica, que se vem desemolando ao longo
de um século e meio.
Além disso, Sr. P(eSldente, setores da opinião
públtca internacional ousaram tomar a questão
da suspensão da dívida como instrumento para
construir uma falsa imagem deste País, para construir_ uma imagem deturpada sobre a nossa visão
interna desse problema de extrema relevância.
-Digo que a dívida é um conipartimento da economia brasileira. Mais do que isto, é uma categoria
administrativa e política, e precisa ser alcançada
em todos os seus ângulos, em todos os seus
aspectos, em todas as suas vicissitudes. Por isto,
nãO põderiamos deixar à margem as razões por
que o Governo determinou a suspensão do pagamento do seaviço da dívida nos últimos tempos.
Não vejo, Sr. Presidente, não está escrito em
nenhum ponto dÕ docUmento, da proposf.a, n21da
que diga respeito às perambulações de membros
do Congresso brasileiro por instâncias internacionais, à guisa de dar explicações. Afmal, são
720 bancos espalhados por uma miriade de países e seria realmente impossível se conseguir esse
deslderab.lm, ainda que ele fosse necessário,
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ainda que ele fosse preciso. Podemos, a partir
mesmo do nosso foro interno, ter um alc_ance
das razões por que este País determinou a suspen~
são e sobre toda CJ ~lução da, divida externa
no Brasil.
Não há, Sr. Presidente, como comparar essa
Comissão Especial com urna Cernis~ de Inquérito que 'exi}a fato determinado. Essa é uma Comissão abrangente: tem 90 dias que são prorrogáveis, evidentemente, e o Sr._Relatorteve o cuida~
do de aumentar a sua composição, para dar~lhe
flexibilidade, permitindo desdobrá~la, conforme
os ângulos da questão. Nada impede que urna
Subcomissão dessa Comissão Espedal trate es~
pecificamente de toda a evolução da. divida e ou~
tra, da suspensão dos pagamentos.
Sr. Presidente, não discutir as raz.ões da suspensão da dívida seria transformar essa Comissão
num blefe, numa forma de perder ~empo, numa
hora em que precisamos de definfçoes urgentes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mwlo
bem!)

O Sr. Cid Sabóla Carvalho- Sr. Presidente,
peÇO a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDErtTE (Francisco Rollemberg)
- Conc:edo a palavra ao nobre Senador Cid Sa~
bóia Carvalho, para encaminhar a votação.
O SR. CID SABÓIA CARVALHO (PMDB
- CE. Parà encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
É muito importante, sem dúvida alguma, a exis~
tência dessa Comissão. Mas, examinando a matéria, de acordo com o que foi distribufdo a cada
Senador, no documentário da Ordem do Dia,tive~
mos alguns reparos, inclusive do Senador José
lgnácfo Ferreira, mas tenho a impressão de que
eles não poderão ser examinados aqui agora, haja
vista que estamos votando a matéria téll qual foi
proposta ao Plenário.
Por isso, Sr. Presidente, vale a pela acrescentar
neste encaminhamento de votação, que será da
maior importância para o Se_nado da República,
no cumprimento da missão constitucional desta
Casa, o que realmente acontece no Brasil, para
que não se registre uma atividade cega de cada
um de nós, Senadores, na aprovação de futuras
proposituras, que por aqui tramitarão forçosamente porque assim é a letra constitucional.
De resto, Sr. Presidente, é da maior Importância
saber~se o montante da dívida, saber-se como
riOS -estrcingula neste momento e o porquê da
suspensão do pagamento dos seus encargos. e
mais ainda deixar a Nação bem informada, por~
que afinal de contas nós somos representantes
dos Estados e os Estados querem a nossa voz
de esdaiecimento sobre o lnais ãngUstiailte-dos
problemas, exatamente a dívida externa, Sr. Presidente, caros Senadores. (Muito beml) _
O SR. MAtJRf<:IO CORREA - Sr. Presi·
dente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Concedo a- palavra ao nobre Senador Mauricio
Corrêa, pata-encaminhar a votação.
O SR. MAOIÚCIO CORREA (PDT - DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente e~- Senadores:
Estou de pieno acordo cOm a ã.p~ção desse
requerimento, tanto que o subscreva. Data v~
das preocupações e dos excessos de prundos
do meu nobre colega e amigo Senador José lgná~
cio Ferreira, acretido que esta é a grande oportu-
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nidade para nos aprofundarmos no exame desta
questão, sobretudo porque o Senado é co-reponsável, como assinalou S.~- Há uma grande parte
desses empréstimos que obteve o beneplácito do
Senado da República. Por conseguinte, eis o mo-

mento, mais do que justo e mais do que adequa~

do, para examinarmos esta· questãO.Lembro-me perfeitamente, St. Presidente, de
que, ainda como Presldente da Ordem do Advogados do Brasil, levamos ao Supremo Tribunal
Federal a argüição de incon.stitudonalidade dos
empréstimos que foram feitos ultimamente. Não
se precisa dizer que o Procuraâor-Geral da Repú~

blica não acatou a argü:iç:ão e essa representação
não chegou ao conhecimento do Supremo Tribu-

nal Federal.
Safdos que fomos do regime passado, entramos com uma -grande expectativa na Nova República; novamente formulamos uma representação
de inconstitucionalidade desses empréstimos perante o Supremo Tribunal Federal e, outra vey,
o requerimento foi arquivado e não chegou ao
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Então, com a coincidência de todos esses interesses, houve um estímulO
contrair empréstimos externos por parte de governadores e prefeitos.
_
Era este o depoimento, era esta a experiência
que eu queria acrescentar aos argumentos que
já foram brilhantemente apresentados neste de-bate. (Muito bem!)

Para

O SR- CARLOS CHIARELLI - Sr. Presidente, peço a palavra para a encaminhar a v~ção.
- ~-

0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Coilcedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Chiarelli, para encaminhar a votação._

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS.
Para encaminhar a votação, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SrS. SenadOres:
Em primeiro lugar, faço o registro objetivo do
apoio, até porque, se diferente fosse, seria incoeconhecimento do Supremo Tribunal Federal. -rente, da Bancada do Partido da Frente Uberal
Ajuizamos. então, pefante a 7• Vara Federãl da
à proposta constante da pauta da Ordem do Dia
Capital da RepúbUca, com uma ação popular. É
de hoje.
dáro que, ·peJo seu próprio procedimento, as difi-Dlr-ei-mats. -tome-lembrava Bolívar:--EI viiliente
Ci.lldaaes·-aa tramitação dO feito, essa ação não no gultll el c:<>rtez~ _ _ _ - chegou ao seu fim.
O fato de que se tenha o propÓsito de dar uma
É claro que, ao se instalar uma Comissão como
amplitude e uma abrangência genérica sobre a
essa, ninguém preté1âe criar um Tribunal de Numatéria da divida evidentemente não exclui, nem
remberg, tampouco voltar, aqui, com osTdbunais
em momento algum se pensou em excluir, e até
da Inquisição da Idade Média. Queremos exataporque isso se reiterou e se disse de maneira
mente levar à opinião pública brasileira o que
objetiva, a primeira das missões da Comissão
o Senado pode fazer em termos dessa averiguaconstituída, que é de avaliar, a de aferir, a de
ção.
acompanhar, jUlgar e analisar a Constituição da
Portanto, estou de pleno acordó com a ementa - própria dívida. A segunda_. a de acompanhar, coaposta ao requerimento, no sentidc:>.. de que a
mo um instrumento de Legislativo, de maneira
Constituição da Comissão tenha por fim, no prazo
autônoma; o trabalho de gestão do Executivo,
de 90 dias, examinar a questão da dívida externa
na negociaçáo dessa dívida, sobre~tudo a partir
brasileira e avaliar as razões que levaram o Gover~
do momento da decretação da moratória, e, em
no a suspender o pagamento dos encargos fmanterceiro lugar, longe de uma tarefa de relações
ceíros dela decorrentes.
públicas, uma tarefa que me parece inerente ao
I::: o momento mais do que adequado, como momento tUstórico que vivemos, se a classe políeu disse, Para o Senado da- República, através
tica brasileira, se o Congresso deste País, se os
de uma Comissão que vai examinar a questão
partidos do Brasil não se posicionarem, neste mocom profundidade, levar à sociedade brasileira
mento em que se dedde uma p_ostura de repera sua postção, as suas averiguações, as suas concussão internacional, como a da decretação da
clusões.
moratória, que tenha, em si, a fmalidade maior
O PDT está de pleno acoráo, portanto, em que de tratar de estabelecer, a partir dela. um novo
seja aprovado esse requerimento. (Muito bem!)
relacinamento entre paíSes ricos e pobres, credores e devedores, matéria que não se resbinge
O Sr. Dlvaldo Suruagy- Sr. Presidente, peço
apenas ao interesse -do Brasil, mas ao próprio
a palaVICS para encaminhar a votação.
relacionamento internacional, que, como se diz
nos expedientes, nas propostas, nos projetas, paíO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
ses que se encontram hoje praticamente subme-Para encaminhar a votação, concedo a palavra
tidos a essa situação de dependência, à luz da
ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
dívida crescente, desde o irifcio preocupação
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL.
que se teve, a idéia que nos inspirou é que se
tivesse a possJbilidade de trabalhar nessas três
Para encaminhar a votação. Sem (evísão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
dimensões, de maneira simultânea, profunda e
objetiva. sem limitações. Em momento algum se
Gostaria de acrescentar aos diversos argumentos aqui apresentados pelos nossos Pares, a respensou em fazer da Comissão desta Casa portapeito da nossa dívida externa, a pos[ção dos prefeivoz de @em quer que seja, porque,_ se a idéfa
fosse a de se criar porta-vozes credenciados, não
tos e dos governadoreS nesse endividamento.
Primeiro, havia interesse do GoVem.O Cehtral - se precisaria de _uma Cotnfssâo com trânsito nesta
em internar moeda forte no BraSil; segundo, havia,
Casa; que, pela sua natureza, exige e _obriga, como
se desejava desde o momento tnfcial, Comissão
conseqüentemente, um estúnulo para que prefeitos e governadores contraíssem empréstimos exque viesse a integrar-se com representação da
temos para execução de obras imprescindíveis
oposição e que neJa tivesse assento e que pudesao desenvolvimento dos seus Estados e Seus muSe,-inclúSive, coh~ar todo o procedimento de adnicípios.
ministração e gestão da pr6prta condução da pOlíTercelro, bem sabemos-, a grande pressão potica negociadora da dívida_extema.
pular a exigir obras em benefício daquela comuniEsta é a intenção, um trabalho aberto que endade. Quarto racioémlo, as obras Que deveriam
volva o passado, que acompanhe o presente e
ser feitas imediatamente, se fossem postergadas,
que projete com relação ao futuro, fazendo com
que o Congresso.. através do Senado, peJas suas
teriam seu custo, no futuro, obviamente, muito
mais caro, muito mais alto.
prerrogativas, abibuições e competências, possa
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estar rigorosamente credenciado, autônomo, pluripartidarista, aberto e proporcionalmente à visão
das dtferentes Bancadas desta Casa, capaz de
ter valia nas questões internas e. inclusive, naquelas que, nascendo do nosso problema econômico, tenham repercussão no fOro internacional.
O problema que se nos coloca nesta hora é
termos condições de dizer a quem de direito, aqui
ou lá fora, trazendo às autoridades responsáveis
o que estamos vendo em termos da deterioração
crescente das relações internacionais no campo
econômico.
O que o Brasil faz. neste mÕffiento. no meu
modo de entenc;l~L_no modo de entender da Bancada do Partido da Frente Uberal, é uma tentativa
de impor uma nova ordem econômica no mundo.
Este é -o gr2inde desafio, e é para este tipo de
e posicionamento que o Senado, em nome do Congresso, é chamado a fazê~Jo de maneira su)'irapãitldái}a -e. para esta tarefa, para esta
convocaÇão, nós respondemos presente.
an~ise

É Com este propósito, sem limitai investigaÇÕ€8;-sem-exdufr-aferiçães--do passadõ,- mas sem
ijcar restritos a este passado, que estamos apoiando esta proposta e predispostos a agir-em sintonia
com os _fnteres~es brasileiros na criação dessa
C6mtssão;·que, inclusive, à luz da sugestão do
Relator, deve ser ampliada para uma composição
de nove Membros, o que daria, inclusive, condições de a _representatividade pluripartidária se fazer de manefra ainda mais objetiva, e que, por
iSso, tem também o nOSSo apo16.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presldenie. (Muito
beml Palmas.)
O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Como Ultimo orador inscrito para encaminhar
a votação, concedo a palavra ao nobre Senador
Fernando Henrique Cardoso.
O SR- FERNANDO HEI'!RJQ(JE CARDO-

SO (PMDB - SP. Para encaminhar a_ vota_ção.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:_
Em nome do PMDB, trago também o meu
apoio a esta iniciativa. Na verdade", esta trllciativa
resulta de duas dedsões autónomas: uma, do
Senador Carlos Chiarelli; outra, do Senador José
lgnácio Ferreira. Duas propostas autôriomas que
convergiam, e essa con~ência é fácil de ser
explicada. Hoje, o Br_asil intefro sabe _que o destino
do Pafs, e não exagero ao dizê-lo, depende do
que ocorra com a renegociação da dívida externa
brasileira. A decisão do Governo de suspender
o pagamento dos juros da dívida é_um-fato, um
fato determinado que, tal como indica o nosso
Regimento do SenadO, é a partir de f8tos determinados que devemos proceder à criação de Comissões.
_Essa COmiSsão Espedal vai analiSar o desdobramento desses fatos determinados e vai também analisar as razões que nos levaram a esta
situação presente. As razõ_es_ são múltiplas, e a
índagação central, sob_re a qual insíste o Senador
José fgnácio Ferreira, diz respeito a que conheçamos, nos detalhes, o processo do endividamento,
a composição da dívida, os contratos firmados,
parte dos quais com anuência deste Senado, e,
ftnalmente, o tipo de negociaÇão- que rios levoU
a pagar juros, o ..spread", no nível a que atingiram.
Obviamente, o Senado não cumpriria integralmente a sua missão se apenas fizesse a radiografia
da d1vida. De. nós se espera mais do que isto.
De nós se espera uma missão, se posso dizer
assim, de controle _dos atos do Executivo.
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Mencionou o SenadorY!fgüio Távora que o Senado começa a tomar decisões que- cOrrespondem efetivamente às suas funções. E é uma função inequívoca do senado a de acompanhar a
poratlca externa brasileira e a de acompanhar especialmente os tratados, que sempre aqui noS
batemos. no sentido de que o endividamento foi
fruto de negociações externas, multas das quais
sem o nosso conhecimento prévio.
É, portanto, compreensível que neste momento
o Senado deseje, como as manifestações de tantos Senadores hoje revelaram, acompanhar -no
detalhe os desdobramentos da decisãO tomcida
pelo Governo brasileiro. _ - ·
.
.
De nenhuma maneira pooena concordar esta
üderança com uma posição subalterna do Sena:.
do frente ao Governo. Não é esta a posição do
PMDB, não é esta a posição de nenhuma Uderança desta casa. Ao contrário._ Acretitamos que

é preciso manter, para que se possa exercer efetivamente uma fisç&ização e controle, ao mesmo
tempo, uma posição de apoio, como já mahifestamos, ao Governo do Presidente Samey_,. _quando
tomou essa decisão, e de acompanhamento. Esse
acompanhamento será feito nos moldes apropri_ados de um Senado de uma R~pública Federativa.
Não tenho dúvida alguma de que, uma vez
composta a Comissão, aquilo que nela será debatido e discutido estará sempre orientado por essa
concepção de qual seja o nosso papel, monnerlte
agora em que_ o BrasjJ marcha para a r_econstrução' do seu sitema polÍtico.
Portanto, as observações que foram feitas a(rUi
deverão ser tomadas erp consic_leração à açao
que vamos desempenhar nessa Comissão de
acompanhamento da dívida. Não extrapolarem0:5
aquilo que é_ delegação própria e política do Senado da República, mas não ficaremos, também,
nem um passo aquém das nossas responsabilidades. Estaremos, se assim-procedermos, prontos e preparados para dizer à opinião pública por
que, como e quando apoiamos, por que quando
e _como criticamos, quai é o estado real do endividamento brasileiro.
A sugestão do Senador José Fogaça é bem-

vinda. A sugestão de ampliação para 9, quanto
ao número de componentes da Comíssão, permitirá manter a proporcionalidade requerida sempre
nas Comissões desta Casa e fazer cOm que os
Representantes da Oposição estejam incluídos
nessa Comissão.
É este o prop6sito desSa Comissão, que extrapola o partldarismo, extrapola mesmo a questão
da Aliança Democrática de sustentação do Governo, para ser concebida eomo uma Comissão que
presta contas ao PaiS, por intermédio do conjunto
de partidos que estão representados nesta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
tenho nenhuma reserva,_ 'i'lll1 apoiar, e apoiar com
entusiasmo, a criação dessa Comissão.
Estaremos presentes, cOmo Uderes, acampa~
nhando os traba1hos da Comissão e tenho certeza
de que dela há de resultar não só aquilo que
todos sabemos que é necessário, que é um conhecimento mais nítido da situação da dívida, como há de resultar também um acompanhamento
das decisões que vão ser tomadas. Acompanhar
decisão não quer dizer que o Senado se imiscua,
no que não lhe é próprio, no âmbito do Executivo,
•nas quer dizer que o Senado estará infotmado
e t~rá a possibilidade de dar uma palavra da.ra:
de apoio Ou de crftica, mas uma palavra que não
seja de retórica, senão uma palavra que ajude
a construir uma política efetivamente independente para o nosso Pais e que nós possamos,
ao levar adiante esse processo de renegociação
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da dívida, e ao fazer, como mencionou o Senador
Çaf)Os Chiarelli, ao tomar passos, que são passos
que poderã9 até implicar numa reorientação da
ot:dem económica internacional, nós estaremos
cumprindo aqUilO (Jue, creio, é o mandato que
recebemos do povo brasileiro.
Era<rquetinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Roliemberg)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
carneiro, para justificação das emendas.

-

O SR. NELSON CARNEIRO PRONUNCIA

DISCURSO OOE, ENTREGQE A REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTE·

RIORMENTE.

o

SR. PRESIDEI"'TE

cFrencísco RonembergJ

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-A Presidência submete ao Plenário a proposta
do ReJator, de alteração do número de emendas
da Comissão de sete para nove,
. Os Srs. Senadore_~ que aaprovam queiram per~
manecer sentádos. (Pausa.)
Aprovada.
Não havendo objeção do Plenário, será feita
a modific~;~_ção.

O SR. JAMJL HADDAD (PSB ~ RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) :-Sr. Presidente,
Srs. Senadores:

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadoreª que o aprovam queiram per~
manecer sentados, (Pau,sa,)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica criada a COmissão Especial Interna.

ConCOrdo com o argumento apresentado pelo
nobre Senador Nelson Cam_eiro~_que-inclusive há
um conflito Ragrante. Cita-se uma determinada
lei que fa1a em 45 anos e a propoSitura fala em
40 anos. Há uma contradição flagrante que, na
minha opinião, levará, na certa, a algum recurso
judicial àqueJes que tiverem até 45- anos e que
forem impedidos de participar do concurso.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Os Srs. Uderes deverão encaminhar por escrito, à Secretaria-Geral da Mesa, e de acordo com
a proporcionalidade partidáÍia, a indicação dos
Senªdores que irão compor a referida Com~o.
Jtel113:

.

Discussão, em sti!gundo turno, do Projeto
de Lei da Câmara n 9 162, de 1986 (n 9
8.088/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a criação de cargos na categoria
funcional de Técnico de Controle Externo
do GrupO-Atividades de Controle Externo do
Quadro Permanente da Secretaria Geral do
Tribunal de Contas da União, e dâ outras
providências, tendo
PARECER ORAL FAVORAVEL, proferido em Plenário.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária de 19 do corrente, tendo sido aprovada em piimeiro turno.
-~bre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. l 9 ~Secretári0.
-sao lidas as seguintes

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 162, de 1986
EMENDAN' I
~tibsfi~~in-se -~ressões do art. 2" pelas segwntes: Com idade máxima. de quarenta e _cinco
(4_5) ~nos'.
---~ustlflcação
Será-feita da tribuna.
--_5ala_ das SesSões, 23 de março de 1987. Senador Nelson Carneiro.
~

~~EMENDA

N• 2

- Suprima-se o parágrafo úni~o do art. 2~' -

JuStificação
Será feita da tribuna.
Sala das se$ões, 23 de março de 1987, Senador Nelson Carneiro.

-Em discussão o projeto e as emendas.

Com a palavra o nobre Senador Jamil Haddad,
para discutir.

Mas, segundo fui informado, até levantei, outro
dia, uma questão de ordem aqui, de que existe
uma outra matéria em tramitação, que por minha
solicitação o nobre Senador CarlOs Chiarem retirou
da Ordem do Dia, que é referente ao controle do
Tribunal de Contas da União sobre verbas da União
repassadas aos Estados e Mwrlcfpios e eu iria solicitar que também esta matéria, como seria uma
matéria correlata, tivesse também transferida a sua
discussáo. Mas recebi uma irúoonação do nobre
Senador Vlrgilio Távora, se não me engano, de que
~concurso, inclusive,já havia se realizado e quero ter uma irúonnação correta a respeito desse assunto, porciue não tem como, de acordo com o ~
que preceitua o projeto de lei, não tenho como
saber se esse concurso já se realizou ou se estão
apenas aguardando instruções do Senado para que
os aprovados tomem posse, ou se já estão em
exercício...
O Sr. Vlrgillo Távora - Esclareço a V. Ex'
que- o concurso já se_ realizou, os aprovados já
foram SUbmetidos a teste:s psicotécnicos e estão
esperando apenas esta lei que dormiu na Câmara,
veio 8<? Sen~do e esp_era a_gora apenas a aprovação no Senado.
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Virgílio, não tenho dúvida e não esto1,1 aqui para
criar problemas que dificultem...

O 81'. Vlr'gilio Távora- Se cito esses dad~
é porque V. Ext se referiu ao nome em qUeStão
do representante do Ceará.

OSR.JAMIL HADDAD-Pedi a informação
a V. Ex', porque V, Ex' me info.r:nioiJ e -eu estava
querendo ter a certeza de que a colQciçbo era
_ess<;~~--- Porque _me parece que já está transitado
em julgado, é um fato concreto, é üm C.Oõc_urso
realizado erroneamente. Quero dizer que vou
aprovar, mas com a ressalva do nobre Senador
Nelson Cameiro, de que há um co_nflito da legisl_a~
çâo, enquanto no projeto de lei se _fala em 40
anos, que foi o critério adotado para que pudessem se inscrever._

O Sr'. Cid SabóJa Carvalho- Permite V.
Ex"' um aparte?

---o- SR. JAMIL HADDAD prazer.

Com o maior
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O Sr. Cid Sabóia Canralho- Ora, se o concurso já foi realizado e os editais foram baixados
para inscriç!o, a emenda do ilustre Sena_dor Nel-

son Carneiro perde totalmente a razão de ser,
todo o projeto perde a razão de ser e fica tudo
aqui submetido a uma caducidade do nosso exa-

me. t evidente que agora a atMdade do Senado
vai ser apenas licitar o que houve sem essas [mportantes observâncias do Senador Nelson Car-

neiro. Por isso, muita gente há de ter deixado
de se inscrev:er nesse concurso e os editais foram
baixados diante desse confüto e, portanto, acho

que não é conveniente que o Senado venha a
licitar essa anomaJia, porque nós temos uma responsabilidade também morai diante do povo bra-

sileiro, nós não estamos aqui para bater PaJmas

nem dizer amém, nós temos uma satisfação muito grande a dar ao nosso povo e a nossa gente.

Se o Senado aparece nessa atividade meramente

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)
Sobre iliformação que me parece muito importante, do Senador Virgílio Távora, de que o con.:
curso já se realizou, a notícia que me transmitiu
o Presidente do Tribunal é de que de fato houve
wn concurso. mas apenas para cargos que se
vagaram e não para esses que estão sendo cria~
dos agora- nem podia ser. Então, esse concurso
havido para os cargos que vagaram penso que
nada tem a ver com essa lei.
É a minha posição, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem~
berg)-- ContinUa a discUssão.
ConCedo- a palavra ao nobre Senador Cid Sa~

bóia Carvalho.
O SR Clll SABÓIA CARVALHO (PMDB
~CE.

Para disCutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Cria~se, agora, um problema com a duplicidade
de informações: se houve já o concurso de que
trata o presente projeto, ou se concurso houve
para o provimento natural de outros cargos, mediante outras leis e outras circunstâncias.
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Examinando a matéria, no entanto, se na verdaCid Carvalho, eu me encontro ria pOsição em
de houvesse registrado o concurso, tal como inque há uma solicitação, em razão das dificuldades
existentes no Tribunal de Contas-quanto ao pro- - formot:t- o Senador o Virgílio Távora, e se aprovarmos as emendas de Nelson Carneiro, princiblema de pessoal, da necessidade do aproveita~
palmente a de n9 1, estará criado um caso jurídico
menta desse pessoal aprovado em concurso. Eu
de certa complexidade, mas que, de princípio,
não tenho dúvidas de que ao serem nomeados,
caracterizará wna nulidade absoluta do concurso,
várias ações ~rão impetradas, poique foi contra~_
porque feito sem lei e, portanto, ao arrepio do
riada a legislação vigente que preceitua a idade
sistema legal do País, e porque o· edital, se foi
até 45 anos.
•
baixado de acordo com o projeto. há de se conConcordo com a colocação do nobre Senador
flitar sobremaneira com aquilo que nos propõe
Nelson Carneiro, e, sem obstruir, votarei também
hoje, aqui no Senado, ·a Senador Nelson Carneiro,
contra a matéria.
através de sua inteligentíssima emenda.
Era o que tinha a dízer, Sr. PreSidente. (Muito
Acho, ·no entanto, Sr. Presidente. que há muita
bem!)
coisa a se observar nessa propositura. Inegável
que o Tribunal de Contas da União necessita de
O SR. PRESIDEriTE (Francisco Rollemberg)
mais gente, mas também a legislação tem levado
- Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Se-pãra o Tribunal de Contas atribuições excessivas,
nadorVrrg'iliOTávora.
como por exemplo, o- acompanhamento de v_erO SR. V!RGfuO TÁVORA PRONaNCJA bás federais, no âmbito dos Muniçípios e dos EstaDlSQIRSO OOE. EN11?EaaE A REVISÃO dos, enqUanto os Estados e Municlpios têm, tamDO ORADOR. SERÁ PC/BlJCADO POSTE· bém, os seus_ Tribunais aptos ao mesmo exame,
aptos -ao mesmo trabalho. Temos no sistema adRfORMEf'ITE.
ministrativo brasileiro, os Conselhos de Contas
O SR. PRESIDEriTE (Franci><;o Rollemberg)
dos Municípios oo os Tribunais de c_ontas dos
-Continua em discussão. (Pausa.)
Municípios, como temos os Tribunais de contas
dos Estados, órgãos auxülares das Assembléias
O Sr. Cid Sabóla Carvalho- Sr. Presidente, Legislativas, como temos o Tribunal de Contas
peço a palavra.
da União a auxiliar o Legislativo Federal.
Há, portanto, toda uma mecânica administra~
O SR. PRESIDEriTE (Francisco RoDemberg)
tiva que não se organiz~ em gra~ ~ instân- Gostaria de conceder a palavra, por ordem
de inscrição, ao nobre Senador Edson Lobão. cias, como dWiunos anteriormente, ao atual Códi~
go de Processo CIVil Mas tenho a impressão de
Em seguida eu a concederei a V. EX".
que na nova Constituição será possível ordenar
O SR. EDSON LOBÃO (PA. -MA. Para cfis.. , o funcionamento dos Tribunais de Contas muni~
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, cipais, estaduais e federal, mediante a ocorrência
Srs. Senadores:
de uma sistemática em que aparecam graus per~
Quero manifestar a minha .solidariedade à
mitindo recursos, permitindo o exame mars amEmenda n9 1, do Senador Nelson Carneiro. Acho plo da prestação de contas, o exame maís amplo
que o argumento aqui trazido é bastante forte do documentário porventura examinádo _em cada
para merecer a nossa aprovação, embora em pas~ um dos Tribunais.
sado recente o limite de Jdade tenha sido fixado
Hoje, nós aprestamos para a votação desta ma~
em 35 anos: em seguida, propõe aqui o Tribunal téria
40 anos. e o Senador Nelson carneiro propõe
Acho ainda prematuro que haja aprovaçao in~
45. Acho razoável. A mim me parece razoável,
dusive, porque há determinados itens nesse proembora o limite tenha sido de 35 até recentemente.
jeto que confertmt uma sistemática muito própria,
Qlanto à Emenda Jl9 2, não posso mariifesiar
wna sistemática muito exclusiva do próprio Tribunal de Contãs da União,_ quando o Br~sil sempre
a minha aprovação porque há funcionários póblise resSentiu de medidas Isoladas, técnicas isolacos já com 50 anos - e outros até com idade
das desse ou daquele_ órgão, que terminaram por
menor-, que estão em condições de se submecriar uma grande confusão administrativa. E hoje,
ter a esse concurso.
complementar, formal, bw-ocrática, inoperante,
sem expressividade moral de saneamento dos
costumes, acho que estaremos fazendo um papel
ridículo. Por isso, vou votar contra. Não posso
admitir uma coisa dessa.
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apesar de todas as leis de ynificação, o Brasil
terfl vários sistemas que regem os funcionários,
os empregados, aqueles que prestam setvfços aos
governos municipais, estaduais ou federal. Se os
Senhores examinarem o art. 5 9 _deste projeto, en~
centrarão que cabe ao Tribunal de Contas da
CJnião, mediante ato regulamentar próprio e atendida a sistemática do Poder Executivo, Classificar
os cargos em comissão do grupo direçâo e assessoramento superiores, adaptando a sua estrutura
orgânica e funcional.
Ora, Sr. Presidente, não pode haver tanta diferença entre tribunais, grandes diferenças entre os·
órgãos, grandes diferenças entre os entes públi~
cos que compõem a administração direta ou indi·
reta em nosso Pafs. Acho que este projeto exige
um exame mais profundo, tanto dos fatos que
circundam neste_ instante o nosso_exarne, tanto
do próprio texto deste projeto que precisa amadurecer um pouco mais, porque no Senado está
chegando agora, passou por um perlodo na Câ~
mara Federal, -mas não nos permitiu um exame
mais profundo, inclusive em face do âmbito em
que se dá a justificativa que nos é encaminhada,
uma justificativa que não corresponde, evidentemente, ao texto da lei. Acho que a criação de
cargos no Brasil é uma constante. Agora mesmo,
vários governadores estão assumindo, e todos
eles tropeçam nas criações de cargos, nos últimos
meses das gestões que se acabam de fmdar. Nós
sempre estamos criando cargos quando a redistribuição de pessoal, a reclassificação, ou ,.o reaproveitamento funcional, _são também medidas que
podem ser examinadas, diminuindo do erário os
gastos que a eles são submetidos, nem sempre
tão necessários. Eu não seraas necessidades_ ab-solutas do Tribunal de Contas _em perfazer esta
despesa para o Tesouro da União. Sei que o Tribu~
nal de Contas, tem realmente neCessidade desse
pessoal. Mas será o-concurso, a criaçãO -ae cargos
o melhor modo? Não poderia haver um aproveita-inento, um remanejamen~ de pessoal? E nao
se diz que no Brasil há wn grande excesso de
luncionários públicos?
Por Isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de sugerir e até_ de pedir o adiamento da
matéria por um prazo _de 8 dias, na forma regi- mentãÇ se assim for possível, para um melhor
exame do assunto.

O SR. PRESIDEriTE (Francisco Rollemberg)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. l9-5ecretário.

REQUERIMENTO

N• 20, de 1987
Nos termos do art. 31 O, alínea c,· do Regimento
Interno, requeiro adiamento da disCussão do ProJeto de Lei da Câmara 0 9 162, de 1986, a fun
de ser feita na sessão de amanhã, dia 24 de março.
Sala das Sessões. 23 de março dê 1987. -

Fernando Henrique Cardoso- CariOB Chia-

rem.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso (PMDB
- SP) -Peço a palavra, como Lider, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDEriTE (Francisco RoUemberg)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, como Líder, para encaminhar
a votação.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
80 (PMDB --SP. Para encaminhar;,: votação.
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Serri reVisãõ- do orador.) -

Sr. Presidente, Srs.

Senadores:

Tendo em vista os deb~tes aqui travados e as
observações feitas por várias Seriadores e, consi~
derando que, no mérito, o que foi afumado pelo
Senador Nelson Camc:iiro e confirmado por muitos_ Senadores expressa o sentimento deste Senado e, por outro lado, sabedor que sou, das urgências do Tribunal d!! Col}taS, eu gostaria que nós
adiássemos essa discussão de modo que pudêssemos ter uma informação mais precisa do Trib~.J.
nal de Contas.
Os Senadores Carlos Chiarelli e Maurído Corrêa concordam com esse adiafflento. SenadÓ assim, eu pediria a anuência daS Uderanças dos
outros Partidos para que nós deçidíssemos. O
PSB e o PDS concordam. Então é praticamente

unânime a decisão de adiarmos a discussão para
amanhã, às 18 horas e 30 minUtos.

OSr.MaurfdoCorrm-sr.Presidente,peço
a palavra para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Fraridsco Roll~rnberg)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauricio_
Corrêa, para encaminhar a votação.

O SR. MACIRÍCIO CORRtA (PDT - DF.
Para encaminhar a votação. Sem revis_ão c;lo orador)- Sr. Presidente, realmente fui surpreendido
com a apresentação do requerimento fonnulado
pelas duas Uderanças majorMrias. Isso significa
que a Minoria é vencida, mas. não obstante essa
realidade, manifesto-me inteiramente solidário,
porque a matéria envolve uma certa compl~
dade, e sou então pelo adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o _aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sairá da Ordem do Dia para retomar
na data fiXada.

O Sr. Pompeu de Souza (PMDB - DF) Peço a palavra. Sr. Presidente, para comunicação
de Uderança.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Para uma comunica_ção urgente de Uderança,
concedo a paJavra ao nobre Senador Pompeu
de Souza.

O SR. POMPEU DE SOUZA (PMDB- DF.
Para uma comunicação de Liderança._ Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Eu nao poderia deixar de pedir a palavra para
esta comunicação inadiável de Liderança, com
a anuênica do nosso üder, Senador Fernando
Henrique Cardoso, por considerar a matéria de
suma gravidade.
Quando me dirigia para o iníCio dos nossos
trabalhos da sessão de hoje do Senado, tomei
conhecimento, através do telejornal da lV Manchete, de acontecimentos ocorridos em Assunção, capital do Paraguai, que me obrigam a trazer
esta denúncia e formular um protesto veemente
desta tribuna, Sr. Presidente.
Segundo a infomiaçâO do noticioso televisivo
da lV Manchete, numa missa comemorativa do
terceiro aniversário do fechamento dO jornal ABC
Color, de Assunção, Paraguai, a polícia do ditador
Stroessner _cOmeteu atas de repressão na igreja
onde a missa se realizava, atas esses que ·ainda
citando o referido jomaJ obrigaram o Embaixador
dos Estados UrUdos a sair por uma porta lateral

o-

fugindo à repressão.
mais grave, entretanto,
é que o jomaJ acrescenta que não escaparam
da repressão alguns parlamentares brasileiros que
foram agredidos conT empurrões e pontapés diz o Jornal- e cita nominalmente o nobre Senador Severo Gomes.
Sr. Presidente, cuffipri Omeu dever de imediatamente comunicar a noticia do fato, pois a noticia
em si é um fato noticiosO, ao Presidente Humberto
Lucena e S. EX" Imediatamente entrou em cantata
com o Minístro_Abreu Sodré, transmitindo a informação e i_nda9ando se o ltamaraty tomara conhec:;lmento ofic_i~ <to aconteçirnento. O Chanceler
~rifOrmou ao itosoo Presidente que não hãVíà-ticio
noticia de tal acontecimento, mas que iria imediatamente se informar e , de ac::ordo com o q_ue
pedira o nosso Presidente Humberto Lucena, protestaria SE;!: o fato fo_s_se~confirmado. Tentei com_uhicar-ir:le Coill" o "nobre Senador Severo Gomes,
com o_seu gabinete, inás S. EJcl' ainda não havia
chegado a Brasnia e o gã.binete informa que não
-sabia do acontecimento, mas sabia que o Senador
eStava passando bem. Entretanto, passando bem
ou não, se é verdade o que informou o jornal
da 1V Manchete que: um Senador brasileiro e él_lglinS -parlamentares nijo nom~ados nesta jornal
foram· agredidos pela polfcia do ditador, que há
mais de 40 anos oprime, humilha e envergonha
o nobre e brioso povo paraguaio, cumpre a nós
Senadores - e estou certo que nisso expresso
não apenas o ffieU, s_ebtimento pessoal, ma~ senti-_
menta de toda esta Casa -:----protestar. Protesto
ao quaJ preViamente já se assedou o Uder do
. meu Partido, porque ausente provaveJmente do
Plenáiio a e-ssa h_ora. Recebo, neste momento,
_ a solidariedade, também, do Uder Jamil Haddad,
do Partido Socialista Brasil_elro. Creio que essa
solidariedade é de todas as lideranças e de todos
os Senadores. Muito obrigado, Sr. Presidente,
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
---.Con:' a palavra o_n~~re Senador Aluizo Bezerra.

O SR. ALUizO BEZERRA (PMDB - AC.
- - Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
OuVimos hoje, nesta Casa. constantes intervenções de todos as Senadores sobre a questão da
dívida externa. Incluo requerimento solicitando a
constituição de uma Comissão para a apreCiação
desse problema com vários itens. Sabemos, Srs.
Senadores, que, sem ·dúvida alguma, a questão
da dívida externa é exfremamente profunda. Tanto
assim o é que_ por mais que sejam as tai'efas
dirigidas a racionalizar a economia, ã estrutura,
a administração interna, se continuannos a pagar
de forma como está sendo imposta, cerca de
13_ bilhões de dólares por ano de serviço da dívida,
é impossível e qualquer plano da economia francassará neste País.
Partindo dessa premissa temos hoje questão
central e principal, neste País, para este Parla·
menta , para oS Constituintes, a apreciação em
primeiro plano da dívida externa. E não foi por
ac:aso que os pronunciamentos dos Srs. Senadores hoje, nesta Casa, foram, na sua maioria,
dirigidos a essa questão. É a preocupação do
povo brasileiro, e a nossa preocupação aqui. Nós
queremos uma saída para esse problema.

Pagar Divida Injusta é Perpetuar a.
-

Miséria do Nosso Povo

Antes de entrar especificamente na grave questão que me traz aqui da dívida externa brasUeira
quero, em primeiro lugar, lembrar que, desde
1979, defendo a moratória da dívida. Propus ao
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longo desses anos, o fim dessa sangria como
um dos elementos essenciais.
Em-se-gUndo lugar, quero mencionar, para voltar a analisar e relatar em outro discurso. que
farei desta tribuna a respeito da minha ~cente
participação em Importantíssimo encontro latinoamericano, em Lima~ ao lado do Preside~te Alan
Garcia e tantos outros dirigentes políticos da região.
Tratava-se da XI Reunião, no Peru, da COPPPAL, onde1 eu me encontrava na condição de
Senador ao lado ex-cleputado Márcio Moreira Alv~s -~~put.ado Rubem Branquinho, do PMDB do
P.MDB, do Senador Mário Maia e do ilustre campa~
iiheiro rieiva Moreira, ambos do PDT, presentes
àquela reunião.
.
_
A COPPPAL, Conferência Perinanerlte dos Partidos Políticos da América Latina, é uma entidade
que agrupa oS Partidos políticos popul-ares, nacrona!istas, antJimperialistas latino-americanos, que
reglilannente se reúrie para tratar dos mais graves
problemas que afligem o Cof\iunto -da América
Latina. Também tenho a honra de comunicar que
o Brasil será a sede da próxima reunião da COPPPAL.: alnda no final do ano em curso.
Emborà a ReuniãO da COPPPAL Ôão seja o
tema que me traz aqui, seus debates e.resoluções
estão intimamente unidos ao motivo c;la minha
intervenção de hoje sobre a dívida externa brasileira e latino-americana. Por isso, refiro-me à
COPPPAL. ;10 espúito da COPPPAL,- que cresce
hoje em toda a América Latina. E eSse espírito
é um só: os partidos políticos latino-americanos
estão preocupados com o garrote da dívida externa, se solidarizam com a iniciativa do Presidente
José samey, do não pagamento dos juros, e estão
cada vez mais conscientes de que as algemas
dessa dívida, uma vez que oprimem todoS os paí~
ses Latino-americano, devem ser enfrentadas em
conjunto. Unidos.
--

E hoje, aqui, prezados constituintes, quero mostrar, através da lógica dos fatos, o quanto é necessário ap_çiar a medida do Presidente José Samey,
rrlas. sObretudo, o quanto é necessário aprofuridá~Ja, o quanto é urgente ampliá~Ja através de
outras medidas, para que essa suspensão do pagamento dos juros tenha os efeitos necessários,
Os efeitos esperados por todos os que lutamos
pelo pleno desenvolvimento social do nosso País.
E quando se trata do problema do endividamento externo, a primeira questão que ocorre
a todos os patriotas, a todos os trabaJhadores
brasileiros, a mais simples de todas é saber qual
a legitimidade dessa dívida, qual a validade dessas
contas, desses 11 O bilhões de dólares? Qual a
validade dessa cobrança, desse terrorismo diário
dos banqueiros internadonais? t preciso começar por aqui e pelo óbvio. ESsa dívida não foi
feíta pela Nova República, não foi feita pelo povo
brasileiro. Foi feita pela ditadura implantada em
64, a _mesma que rompeu com a legalidade institucional em 64, a mesma que levou o Brasil a
esses extremos de pobreza, de menores abandonados, fome e indigência que estão aí. Essa dívida
é ilegítima sob todos os pontos de vista.
O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex:l' um aparte?
O SR. ALuiziO BEZERRA .:.._ Com muito
prazer, ouço o nobre colega José i='ogaça.

O Sr. José Fogaça- Nobre senador Aluízlo
B~n-,,_ o pronunciamentO que faz V. E:J(> é extre-

mamen_te coerent~ e fiel à trajet6ria de luta democrática e popu1ar que sempre manteve na Câmara
dos Deputados e que, hoje, mantém como Sena-
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dor da República. A dívida externa brasileira é
a questão chave do processo institudonaJ que

estamos vivendo. O _que hoje deixa a Nação perplexa é o fato de que de várias partes do mundo,
principa1mente de aJguns jornais que são portavozes do coração de Wa11 Street, que são porta-

vozes dos interesses dos bancos internacionais,
levantem críticas virulentas contra o Governo bra-

sileiro e contra o Ministro Dilson Funaro; ameacem, inclusive, com o fantasma do golpe militar,
como se esta atitude do Governo brasileiro fosse

uma atitude que colocassem em risco a estabilidade política e a estabilidade das instituições em
nosso País. Eu não estranho esta atitude dos jornais que são porta-vozes de interesses estranhos

aos interesses nacionais. O que estranho, nobre
Senador Alul'zio Bezerra, é que, nos Jornais mais

importantes deste País, representantes da Assembléia Nacional Constituinte disponham de páginas
inteiras, como dispõe o ex-Ministro Delfim Netto
e como dispõe um Senador desta Casa, o Sr.
Roberto Campos, de espaços privilegiados para
assacar diatribes e para lançar acusações contra
o Governo brasileiro. Muito pior do que o editorlaJ
do New York 11mes são os artigos de brasileiros
que colocam em risco, hoje, a firmeza e a força
com que o Brasil deve enfrentar a questão da
dívida externa. O pronunciamento de V. Ex' corre
no sentido dos interesses maiores do povo brasileiro: a defesa incondicional daquilo que consideramos, hoje, prioridade para esta Nação, .assegurar a manutenção do nosso crescimento económico, assegurar as condições minimas para
este País continuar produzindo, e não abarrotar
os cofres dos bancos internacionais com a fome,
a desgraça e o desemprego do nosso povo. Por
isso o pronunciamento de V. EX' merece, neste
momento, da üderanç:a do PMDB, o reconhecimento de que é um pronunciamento que hoje
atende e corresponde aos anseios maiores desta
Nação. Obrigado a V. Ex'
O SR. AL(ÚZIO BEZERRA - Agradeço e
incorporo ao meu pronunciamento o aparte de
V. Ex", que expressa a compreeensão ~levada,
como fiel intérprete do sentimento e da vontade
da maioria do povo brasileiro que, hoje, vive esse
problema de maneira consciente, porque, sem
dúvida alguma, nobre Senador José Fogaça, se
não dermos uma definição e se não tomarmos
uma posição firme com relação ao problema da
divida externa, qualquer plano económico será
um plano subordinado às determinações de uma
economia que, hoje, sofre a situação de uma economia periférica dos grandes interesses dos monopólios internacionais, não havendo safda para
os interesses do povo brasileiro, por isso, é que
apreciamos, hoje, em primeiro lugar, a vaJidade
dessa dívida.
Sob o ponto de vista das contas, nem se fala:
que contas são estas que Crescem sempre, por
mais que o Brasil pague e que já comprometem
o essencia1 da nossa capacidade de exportação?
Todo esse barulho em tomo dessas contas,
toda essa corrida em volta dos banqueiros, do
FMI. do Qube de Paris, da renegociação, funcionam como uma bola de neve, que s6 faz crescer
a dívida, a dependência, e também como uma
cortina-de-fumaça para não se disci.rtir a validade
da dívida. Desrespeita-se o_damor de vários seta~
res da sociedade brasileira, latino-americana, em
relação a essas contas, em relação aos números
dos chamados credores. Estes querem que continuemos a aceitar sua verdade; mas sabemos que
é a verdade da rapina, da vampiragem financeira,
sab~mos que essa dívida já foi paga, já foi muitas
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vezes paga, já foi paga de várias formas. Essa
é a discussão que eles querem evitar. Mas precisamente é esse um dos pontos que nós brasileiros,
e representantes do povo brasileiro, temos que
discutir. Abertamente.
Para começar, essa dívida já foi paga, pelo menos, de duas _formas.
Primeiro, porque quando eles falam em um
iriOnfãiJte "d~ 11 O bilhões, não é nada disso. Querem dar a impressão de que o Brasil recebeu
11 O bilhões de dólares. E não é bem assim: o
Br~ não s6 não recebeu o tota1 desses tais 11 O
bilhóes, como já m.:mdou para o exterior a maior
parte deJes. _Em _o_Utras palavras: o Brasil praticamente já pagou o-s 11 O bilhõ_es. Em termos de
América Latina, isso já é um fato.
_ __
De 1980 a 1985, segundo estudos-de B. Kucil'tski, a dí~da externa bruta da América Latina
totalizava 145,5 bilhões. Nesse mesmo perfodo,
os latino-americanos pagaram, só de juros, 161 ,O
bilhões de dólares. Esse mesmo autor também
mostra - com dados oficiais - que do fma1
de 1976 até o final de 1981, o Brasil recebeu
73,9 bilhões de empréstimos externos, mas gastou 75%, ou seja 55,8 bilhões s6 no serviço da
dívida.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ext
um aparte?
-

O SR. AL(ÚZIO BEZERRA- Com muito
prazer, nobre Senado_r Mansueto_ de Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor- Caro Senador
Aluizio Bezerra, o pronunciamento de V. EX'. nesta
tarde, demonstra que devemos rechaçar com veemência as críticas e as chacotas que têm surgido
ultimamente, como frisou o Senador José Fogaça, em amplas páginas, em amplos espaços da
Imprensa Nacional, críticas e chacotas, exatamente, dos maiores responsáveis por essa dívida extorslvaQue se abate sobre o povo brasileiro. Na realidade, dever é natural entre pessoas que fazem
negócios e entre nações, mas essa dívida atual
que é a herança maldita que esse Governo atual
recebe, tem que ser analisada e tem-se que se
fazer uma auditoria sobre as suas origens e sobre
a aplicação dos recursos que, na maior parte,
não foi feita nem aqui no País nem para o bem
do povo brasileiro e já há um roteiro para isso.
A ComfSsãO da Dívida Externa da Câmara dos
Deputados está aí, e os resultados não tiveram
curso, exatamente por causa desse lobby imenso
que têm os responsáveis pela dívida externa brasileira, que estão aí plenamente_ convictos de que
a impunidade os acobertará. Esse é o primeiro
ponto. segundo ponto que gostaria de frisar,
além dessa repulsa aos responsáveis que estão
pousando, inclusive, de salvadores da pátria, ainda
hoje, é que, ao lado da moratória decretada, que
deveria ser um ato político da maior importância,
com o respaldo dos partidos que apóiam o Governo, era necessário armar uma estratégia política
dentro do nosso Partido, o PMDB, por exemplo,
e uma estratégia popular junto às organizações
sindicais, junto ao povo organizado, para enfrentar
essa situação,_ para que o Presidente não grite:
"Querem me iSolar extemamen_te". Mas que também não fique isolado internamente, no que diz
respeito a essa dívida externa.

o

e

A moratória foi uma conseqüência da consciência do povo brasileiro: não é mais possível
pagar aquilo que não se pode pagar e pagar,
em grande parte, aquilo que não .deve, porque
alêm de ter sido uma dedsão da ditadura contra
os interessês maiqres_ do povo brasileiro, essa d'IVida serviu mais a grupos e a pessoas que estão·
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af cobertas pela impunidade, do que aos próprios
interesses nacionais.
Por isso, caro companheiro, Senador Aluízlo
Bezerra, congratulo-me com o seu pronunciamento, sobretudo, a]ertando a Nação, para os efeitos dessa situação caótica, financeira e economicamente decorrente _da dívida externa e, principalmente, para a necessidade de uma auditoria já,
imediata, inclusive com a punição de todos os
responsáveis sobre o problema da dívida. Muito
obrigado pelo tempo-que tomei do pronunciamento de V. Ex'.
O SR. AL(ÚZIO BEZERRA - Agradeço e
incorporo ao meu pronunciamento o aparte do
nobre Senador. É exatamente por essas justas
razões que defendemos uma auditoria.
O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Rollemberg.
Fazendo soar a campanhia.)- Sr. Senador, havendo esgotado o prazo regimental da _presente
sessão e como existem ainda oradores inscritos,
proponho a prorrogação da presente sessão por
15 minutos. (Pausa.)
Caso os Srs. concordem, está prorrogada a ses--

são.
O SR.AL(ÚZIO BEZERRA- Uma auditoria
bem-feita portanto, vai mostrar que o Brasil, prati- ~
camente, já pagou a maior parte da dívida, nobre
Senador, e não s6 desta forma, mas como de
outra. Historicamente essa dMda já está mais do
qlle paga. Já foi paga através da relação desigual
de troca, de compra e venda, que os governos
dos países credores nos impõem. Toda a nossa
história económica foi de rebaixamento do preço
das nossas mercadorias e de constante aumento
de preço das mercadorias que compramos às
metrópoles credoras. O Brasil vende cada vez
mais barato, produz cada vez menos divisas, e,
por outro lado, compramos cada vez mais caro.
Por mais que usem um sofisticado economês,
justamente aqueles que hoje falam pelos jornais
e têm largos espaços nos jornais, retratando o
economês, e que, no passado restante, caracterjzaram a sua subserviência à ditadura e. mais
do que isso, aos capitais multinacionais, não resolveram os problemas do nosso País. Por isso que
temos o quadro que ar está hoje.
O Brasü vende, como disse, cada vez mais barato e produz cada vez menos divisa e, por outro
lado, compramos cada vez mais caro.
Por mais que usem, portanto, esse economês,
essas formas sofisticadas, por mais que tentem
d~ respeitabilidade à divida, ao comércio com
eles, _a reJação é de pura rapina. É através dessa
rapina históriCa, estrutural, que eles estão cada
vez mais ricos e a Àmérlca Latina cada vez mais
pobre. Todos os recurSOs que- têm"Tevaao daqui,
só dessa forma, só através dessa relação colonial,
dão para pagar sobejamente a atual dívida externa, isso sem considerarmos outras formas, como
remessa de lucros, royaltles, repatriaçao de capitais.

E nem é predso aprofundar tanto sobre esse
processo da relação colonial, desiguaJ. Basta lembrar os números que o próprio Presidente José
Samey usou na lV, 8utro dia: ... "nos últimos 5
anos, o Brasil pagou 55,8 bilhões de dólares .SÓ
DE JUROS". Isso em números do próprio Governo.
Ora, esses 55,8 bilhões cobrem, de sobra, os
recursos que REALMENTE ENTRARAM no País.
Não estamos falando da dívida contábil, da ''dívida" de 1 1O bilhões que eles falam. Qualquer levantamento honesto vai mostrar que este montante é contábil. A dívida mesmo é MUITO, MUITO
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MENOR. Bernardo Kucinski, em levantamento
feito sobre_ o assunto, mostrou que desses 110
bilhões quase 80% são dólares que NUNCA EN-

1RARAJVL no Brasil. São dólares que, na verdade,
ficaram lá fora para cobrir os chamados serviços
da dívida. "Serviços" esses que Variaram, cresce-

ram ao sabor dos credores, dos mesmos que
emprestaram. E há dados de outras fontes, segundo os quais, fazendo-se as contas entre o que_
entrou e o que saiu do Brasil, de ]964 a 1984,
a dívida seria nada mais nada menos que 1,42
bilhões de_ dólares. O resto cobriu dMdas anteriores, juros, taxaS e comi_$6_es_ dess~_dívidas. Ou
seja, de quase 100 bilhões d~ dívida, entrou de
fato pouco mais de 1 bilhão! (Retrato dc;, BrasU,
vai. 1, pág. 25)~- Foi asSim com o Brasil e com
a América Latina em geral. Ou seja, uma auditoria
é imperativa, urgente.
Através dela vamos verific_~ que esse dinheito

todo não entrou. A dívida foi crescendo artificialmente, interessadame_nte. Os "donos" da dívida
são os que mandam no sistema financeiro. E
este determina as taxas de juros; .a taxa de "risco",
o custo do dólar, o que automaticamente vai aumentando o TAMANHO da dívida. Por Isso, somente para ficarmos com os números oficiais
do Presidente, s6_ com~ aquilo que o Br<l.Sil JA
pagou de _juros nos últimos 4 anos, podemos
considerar a dívida, os recursos QUE REALMENTE ENTRARAM, como absolutamente PAGOS._
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listas. a ampliação do mercado interno, a naciona_lizaç~_o

dos bancos-_e do comércio exterior; para
que o comércio externO não transforme nun:ta
panacéia das multinacionais contra os interesses
dos paises, onde elas estão instaladas, como- ê
Q !41SQ do Brasil e demé)fs países da América Latina". ~itação do livro VJrada para o Paclftco,
de minha autoria, 1980): --- ___ t!gje as condições políticas são muito melhores. E temos que nos apoiar numa condição nova,
em um dado novo, do conjunto da América LatiOCJ:. que é ~ ~onsciência--de dar um basta a: essa
díVida. Sêja porque já não se aceita mais a permanente pressão dos banqueiros no sentido de "despob1izannos" a dívida, de ignorarmos Ci caráter
pOlítico dessa algetna. seja porque através da su~
perexploraÇão das nossas economias chegou-se
a _um ponto extremo, critico, onde até por uma
questão de sobrevivência não_ se pode mais açei·
tar, conViver impunemente, com a dívida externa.
O exemplo do Presidente José SameY é dato
neSte' Seritido.
E. o eXemplo do Peru ~ mais claro ainda,_ e,
a6 mesmo tempo, fundamental, terminante, para
Os -qu"e consideram utópico e temerário o não
pagamentà da divida. A partir do momento em
que o Presidente .Nan Garçia_ - sober.anamente
- decide Di/YUNUIR a sangria de d6lares para
os bancos internacionais, o Peru passa a crescer,
cai a inflação, me~horam as condições económicas nacionais. Erri 1986, o Peru decidiu pagar
aos bancos credores não mais que 1O% do valor
daS expOrtaÇões peruanas. Quer dizer, passou a
pagar o que podia, e ponto_ final. Resultado, em
1986 o Peru teve o maior crescimento ecqnômicQ
. (do PNB) das últimas_ dé~<;~clél$: 9%; derrubou a
inflação de 158% para 63% ao ano e promoveu
aumentos_ salariais. é; tim exemplo definitivo para
toda a América Latina_.
___Sabemos que para sustentar esse progresso,
para continuar com esse êxito inicia], parcial, o
Peru terá que aprofundar as reformas internas
antilatifundistas, contra os grandes grupos inter~
nacionais que continuam controlando as alavancas produtivas internas da economia peruana. Sabemos que essas reformas são necessárias, e que
a pressão dos EUA, dos seus afiados internos,
são para que elas NÃO ocorram.

se

Que se faça, no mínimo, uma auditoria_ para
verificar essas con~s. E, enquanto _isso, enquun~
se verificam democraticamente essas contas, .a
origem da dívida, seu destiitO, é- preciso susptmder
o pagamento dos juros e também da dívida, do
principal. E que se promova um grande debate
nacional, no que conco[dq_ plenamente com o
nobre Senador que me aparteou, ~gora há pouco,
Mansueto de Lavor. Hâ urn debate naciOJ:lal que
se trava com a sociedade brasileira. ti~ -África
há uma discussão aberta, da maioria esmªgadora
dos países daquele Continente, no sentido de enfrentarem a dívida em comum, em bloco, e de
forma soberana. Na América Latina é cad!l yez
maior a consclênciã
que nenhum País soberano deve pagar mais do que aquilo que seu de_senvolvimento permite. Nenhum país deve pagar
aquilo que vai faltar ao seu povo. O Peru foi por
aLE não podemos continuar dando crêdlto, crediMas o exemplo está dado: aconteça o que aconbilidade, ao discurso velho, conlwc;ldo dos ban- - tecer, e o exeroplo é simples: se aceitamos as
queiros mundiais. Ao discurso imperialista de "re- rédeas recessivas e de repressão ao consumo
cessão", "FMI", "redução do consumo", "ortodo- popular do FMI, não sairemos da miséria~ Se c;oxia", "rolagem da d(vida", "monltoramento", que meçamos a rejeitar as velhas relações_de vampirainvariavelmente encobre SANGRJA. Que interesse gem, de rapina internacional, das metrópoles fieies têm pela América Latina, Pelo Brasil, que nanceiras, como fez o Presidente AJ.an Garcia, a~
não seja a rapina financeira pura e simples? Na então, criaremos condições para o desenvolvirelação conosco são os que lucram, os que mais mento intemo, das economias nacionais. Incluganham e os que ganham sempre: para eles não siVe recorrendo, Como em parte também está fa~
eXiste crise. Enquanto que para nós, para toda zendo o Peru, ao pagamento de_ certas impora América Latina colonízada, nossa história é uma tações em espécie, através de mercadorias. Muita
crise perpétua.
cots_a pode ser feita nesse terreno com os países
sociaJistas, bem como com QS palses latino-ameEm pronunciamento, há 4 anos, chamei a atenricanos com o estreitamento das relações regia..
ção para essa crise, para a resposta a essa crise.
nais.
Defendi a "declaração de moratória unilateral da
dívida externa", ou seja, o não-reconhecimento
O Sr. Mário Maia- V.~ pennite um aparte,
da forma como essa dívida foi contraída: "Para
nobre Senador Aluízio Bezerra?
servir a projetas eUtistas e antipopulares, com juros escorchantes que _envolvem mais da metade
O SR- AUIÍZIO BEZERRA- Tem o aparte
da dívida e prazos de pagamento atentat6rios à
o nobre Senador Mário Maia.
soberania nadona1. Devemos-propus. na época
O Sr. Mário Mala - Nobre Senador Aluízio
- iniciar também uma dis-cussão imediata dos
Bezerra, v. ~ f<U: um disCurso, neSte tériÍlino
países da América Latina, buscando uma saída
de se~o, da maior importância. Pena que não
que tenha por base um mruor intercâmbio e o
esteja aqui o Plenário- completo para ouvi-lo, mas
estabelecimento de relações econômlcas mais
os Anais vão !'egistrá-Io e esperamos que a imjustas com os paises capitalistas desenvolvidos,
prensa eSteja ouvindo, para divulgar as palavras
a amplfação do comércio com- os países sacia-

de
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de V. Ex'. O que V. Br fala, neste fim de tarde,
é a Opinião ünâhime da América Latina, pasto
que, na reunião em que· estivemos re_centernente
em Lima presentes, eu, V. Ex'-, juntamente com
os ex-Deputados Neiva Moreira e Márcio Moreira
Alves, e tamb_ém o Deputado Rubem Bfanquinho,
representamos OS partidos políticos populares do
Brasil, nãqi.iela conferência memOrável~ a COPAL
- Conferência d_os Partidos Políticos da América
Latina, e lá foi unânime a opinião e a palavra
de todos aqueles que representaram os países
da América Latina no s~ntido de que a divida
externa dos pafses que pertencem ao Terceiro
MUndo são-dívidas já d_e há muito pagas. Portanto,
a colocação que V. Ext faz no seu discurso, nesta
tarde, tem a nossa inteira solidariedade, e esperamos que ela repercuta no seio desta Casa e ecoe
pelos cantos do Brasil, para fortalecer o Governo,
no sentido de que decrete a moratória definitiva,
para que j>oss<iinos Sair desse fosso em que nos
encontr_amos. Solidariedade, portanto, a v. Ex',
às suas palavras e aos pontos de vista políticos
extemados_no seu_discurso.

O SR. ALWzlO BEZERRA - Agradeço e
inCorpbró O aparte do nobre Senado( Málio Maia,
que participou da XI Conferência dos Partidos Políticos Latino-Americanos, reaJizada na XI em Lima. Lá sentimos que há um c_lamor generaliZado,
há uma unarumtdade dos países com reli:ção ao
posicionamento da dívióa externa.
Estã. questão é tão importante, c:omo disse já
neste Plenário e repito que, não solucionado o
problema da díVida, fracassará qualquer plano de
política econômic_a e {io.anceira, porque 13 bilhões
de dólares, se ficarmos obrigado e na ditadura
dos credores, não há GQmo a economia nacional
produzir, pagar e garantir-o desernrolvimento do
nosso povo.
Continuo, Sr. Presidente.
Durante um dos três encontros que mantive
com o Presidente _Alan Oarciê!. este enviou um
recado mi,Úto profundo ao Presidente Samey que
~'nãO" lhe vai acontecer nada. Ele verificará, com
o tempo. -que s6 os--paíSes têrifihãisO'poder que
õs bancos, sobrebJQo quando buscam afirmar a
sua soberania na defesa do bem-estar dos seus
povos".
Acrescento: as nações, os_ governos nacionalistas latino-americanos têm mais poder que os
banqueiros internacionais. DesPe que se colo_quem-em comunicação com seu povo, através
de um projeto de deserwolvim_ento e mudanças
sociais internas. Desde que tomem urna posição
frontal, decidida, na luta contra a miséria, o atraso.
Desde que se coloquem em comunicação com
seus aliados naturais no mundo: os países de
governos democráticos, progressistas, defensores da sua soberania.. e, sobretudo, os países socialistas. Dessa forma seremos mais fortes que
su-as ameaças e suas represálias.
Considero importantíssimo que se promova
um_ grande debate nacional a este respeito. Com
a consCiência de qUe não nos -Podemos deter
apenas no- não..pagainento dos juros. A sangria
continua, com ou sem o pagamento dos juros.
A dívida continua crescendo. O sub-desenvolvimento continua asflXiando a Nação.
O pouco que já foi feito (sl.lSpensão dos juros)
pode ser torpedeado pelos inimigos da Pátria. se
não bloqueannos de vez a hemorragia histórica
da dívida, e ao iriêsino teinpo -não assumirmos
um plano de Governo, de mudanças sociais. que
tire a economia brasileira dessa dependência, dessa condição de mero prolongamento dos interesses de pequenos grupos financeiros e industriais
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estrangeiros. De uma vez por todas, as exportações brasileiras devem passar a ser um meio de
financiamento da nossa capacidade interna de
produzirmos aquilo que é mais urgente pa.ra a
população_ E, parte, é o que o Peru está come-

çando a fazer. 90% das divisas obtidas nas exportações peruanas estão sendo utilizadas para o desenvolvimento interno. Se o Presidente Alan Garcia der o próximo passo, aplicar parte considerável

dessas dMsas em um plano de reformas estnrturais internas, anti-monopolfstas, voltado para o
consumo popular, af ninguém mais, nenhum poder, credor nenhum vai ser capaz de impedir a
indenpendência e o pleno desenvolvimento peruano. (Muito bem!)
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dema. É fruto da crise do sistema, do imperiaUsmo norte-ameriçano, que tem que viver para
a guerra, para a indústria de guerra. para os gastos
(improdutivos) da conida militar, e. por esta razão,
cai na desenfreada febrilidade farumceira. Basta
comparar a relação, nas últimas décadas, entre
o crescimento impressionante do déficit público
dos EUA, do orçamento militar dos EUA e o espantoso crescimento dos juros e da dívida externa
da América Latina. E não só da América L.atlnà.
Ai esse processo fica transparente. Um processo
de fundo que absolutamente náo interessa aos
"nossos credores" mencionar. Observem os quadros abaixo. Quanto mais os EUA foram gastando
na preparação da guerra, quanto mais foi crescen-

O SR. PRESIDE!'ITE (Francisco RoUemberg)
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do- monstruosamente - o seu orçamento milimais foi aUmentando o seu déficit público
e sua própria dfvida externa, hoje a maior do mundo. Não podia ser de outra fonna: os gastos militares são improdutivos. E como a economia do
mundo capitalista é baseada no dólar, os gastos
de guerra norte-americanos são repassados, descarregados sobre todos nós. Na forma de juros
da dívida, da própria dívida e da espoliação econó-mica em geral. O orçamento militar e o déficit
público do imperialismo norte-americano nunca
foram tão grandes; e, em conseqüência, os juros,
a dívida externa da América Latina, que são determinados pelos norte-americanos, nunca aumentaram tanto.

tar:

TABEIA20

- Esgotado o prazo regimental, a Mesa propõe
a prorrogação por mais 15 minutos para que o

Senador Aluízio Bezerra possa concluir o seu pro-

A CRISE ANANCEIRAAMERICANA

nunciamento e possamos ouvir o outro colega
inscrito, Senador Iran Saraiva. (Pausa.)

Déficit fiscal, dívida pública e gastos c_om defesa (US$ bilhões)

Está prorrogada.
Carter

O SR. ALC:ÚZIO BEZERRA- Concluire' Sr.

19791980

Presidente.
Embora não tenhamos um Plenário composto
de todos os seus senadores. sabemos que os
que aqui estão representam uma parcela importante do povo brasileiro; portanto abrimos este
grande debate.
Este é o maior desafio para a América Latina:
substituir a sangria externa pelo desenvolvimento
interno.
E ·ao- rriesmo tempo, o desafio de desenvolvermos uma CÇ!15Ciência_ polftis:a gJobal sobre
as raízes, o porquê dessa ditadura da dívida. Que
vai muito mais longe do que um mero controle
das divisas da América Latina. E sâo raízes que
não têm nada a ver com a "explicação" que nos
dão de que se trata de um endividamento para
desenvolver o Brasil. Cuba, por exemplo, tem dívida externa. mas é evidente que se trata, aí sim,
de uma dívida aplicada no desenvolvimento social
do pais. É só conferir: o enorme e eqOitativo desenvolvimento sanitário, social, cultural, económico de Cuba. Lá acabaram-se os bolsões de
miséria Mas, e nós? Qual a função dessa enorme
divida? Ela não significou desenvolvimento independente, social, para o Brasil. Qualquer brasileiro
bem informado sabe que não. Sabe que aumentou nossa dependência econômica, que as exportações brasileiras estão mais comprometidas que
nlDlca com a dívida, que o mar de miséria urbana,
rural, só cresceu. E é preciso acrescentar: saíram
mais dólares do que entraram, desenvolveram-se
os banqueiros, as multinadonais, mas nesse ínterim, a concentração de renda no nosso País continuou a galope.
Mas essa dMda que está aí não representa só
isso. Mais que isso, ela é um instrumento perverso
para submeter a América Latina à política imperialista, militarista, de Wastllngton no Mundo. E preciso ter isso bem claro. As custas do nosso empobrecimento, do nosso subdesenvolvimento, com
nosso trabalho e nossas riquezas, estão aJimentando a indústria de guerra, a sua máquina mundial de guerra, de combate ao progresso dos povos, como o da Nicarágua. Estão minando constantemente a paz mundial. Essa é a essênCia da
dívida.

A própria dívida em si, é conseqüência fógk3,
concreta, material, do crescente orçamento mm~
tar norte-americano, dos gastos de guerra norteamericanos. Por isso, a dívida cresceu tão monstruosamente na última etapa. Esta é sua essência
perversa, sua natureza mais profunda, mais mo-
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Fonte: Economic report of lhe Presldent, 1965. A dívida externa é a soma de todos os Investimentos estrangeiros nos Estados
Unidos. públicos e prlv~dos, menos os Investimentos diretos e propriedades lmobili.!lrias. A divida externa constitui·~ principalmente
de aplicações flmmce!ras em letras do Teoouro certificados a dep6$1tos bancários, Inclusive depósitos em dol!lres orfglntllmente
a~ptados por fil~ls de bancos americanos no exterior (eurod61ares), debêntures e açOes de empresas america011s.
Estimado
Do livro ""A DJmdura da Dlvid1:1"'
B. Koclnskl, Ed. BmsiUense, 1987

Esta é uma realidade que pouco gostamos de
discutir, mas é o centro da questão. Portanto, o
torniquete da dívida externa serve essenciabnente,
-e em última instância, para alimentar a política
de Reagan, do Unperialismo económico do Pentágono. Nada a. ver com o "desenvolvimento da
América Latina".
Essa -dívida (lrripagável, ecOnómica, histórica
e moralmente. É uma divida de guerra, sendo
que o Brasil não está ne~ guerra!
É uma dívida de guerra, mas nós não estamos
na guerra deles! O interesse dos banqueiros, sua
prepotência financeira não correspondem aos
nossos interesses. Outro dia saiu na Veja a declaração de um desses banqueiros dos EUA. EJe
dizia que "José Samey tem que deixar de lado
o populismo econômico e voltar à ortodoxia, só
assim podemos ajudá~lo". Não é preciso dizer
mais nada: eles querem que o Brasil continue
sendo o que sempre foi.
- Submetido à ortodoxia da relação desigual, da
ditadura da dívida. da ditadura do dólar.

Faço veemente apelo a todos os Constiti.tinteS,
a todos os Senadores e a todos os Parlamentares.
aos nacionalistas, civis e militares, aos sindicatos,
aos partidos políticos, à igreja, aOs estudantes e
a outros segmentos da sociedade, para uma dícussão conjunta: contra a dívida, a favor de um
plano de_ desenvolvimento interno, popular, baseado no E$tado, que passa pela estatização dos
bancos, pelo monopólio estatal do comércio exterior.

Não se descobriu, até hoje, outra fonna de im·
pedir que os bancos imperiaJistas, a anárquica
economia dos monopólios multinacionérls continuem manipulando as economias locais sob a
falsa competição das leis do mercado, _continuem
travando nosso futuro, estrangulando nossa economia. Seja através do comércio exterior, ou seja
através dos bancos, eles manipulam,· tranqüi1a~
mente. De nossa parte, se não intervirmos nos
bancos, no comércio exterior, nenhuma medida
de limitação do pagamento da dívida poderá ter
efeito. A própria dfvida do Brasil, da América Lati~
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na, já foi bem men~u (E:m 1$64 era 30 vez.es
menor que hoje), no entanto, a miséria já estava
em marcha. Dai o nosso apelo: é preciso enfrentar
a dívida através de um plano interno para tirar
o Brasil do ati:aso. Enfren~r a dívida mas, ao
mesmo tl?!mpo, a "mãe" da dívida, que é a depen-

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçãó 11)

res, a luta de emancipação iniciada por Bol[var,
Tirade.tlte_s_e Sãrl"Martin, José Marti e Sandino.
A nosSa luta é a _luta dª 1\nléric~ Latina e t~mos
que marchar juntos: povo, sindicatos, partidos,
Igreja, Forças Armadas e todos os povos c:1a Amé~
rica Latina nesta grande batalha.
-· dência do Brasil ao imperialismo. Esta depenPortanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a quesdência é que faz com que o 6r~n exporte cada
tão da dívida extema que hoje vivemos é um dos
vez mais mercadorias, riquezas, para obter c:ad_a capítulos que a História vai ruostrar e registrar.
vez menos divisas, menor preço. Essa estrutura
Não vale a renegociação com o FJI.\1. A ~nego
de dependência colonial, neocolonial, já existia,
ciação da dívida apenas vai projetar as nossas
antes dessa dívida. A dívida atual, a maior da nossa
obrigações para o futuro, vai-nos colocar em ouHistória, é apenas uma expressão; aguda, mas, tras dificuldades ruais adiante.
Portanto, esta questão é fundamental, é uma
apenas, expressão de wna relação de rapina e
dependência comercial, econômica, capitalista.
luta 4~ _to5!Q_ o povo brasileiro, tem uma transceUma relação que deve ser rompida para que a
dência, e vivemos um momento histórico extraorprópria dívida externa não volte a se reprodUZir
dinário, que é de sermos e participarmos da Ase sufocar o _País.
~mbléia _Nacional Constituinte, onde esta questão é o centro de todas as questões, e devemos
Sintetizamos a nossa proposta: imediata suster toda atenção com relação a ela, independenpensão do pagamento da dívida (dos juros e da
dívida). Isto é, continuidade imecHata à medida, temente dos partidos políticos. Por quê?
St. Presidente eSrs. Senadores, há muitos coroaprofundar a atitude do GoVernO brasileiro de nãolários em tomo do problema, mas é dever da
pagamento dos juros, através da suspensão imeconsl::iência política dos nossos dirigentes c::entrar
diata do pagamento da dívida, pelo menos enquanto se proceda a uma auditoria aberta, demo- fogo nas questões que pesam, decidem e detercrática, que esclareça como essa dívida foi con- minam o futuro histórico do povo brasileiro, atratraída, por quem e quanto realmente entrou no -vés de i.mla direção consdente que seja, partindo
deste Senado, partindo da Assembléia Nacional
Pais. IV;) mesmo tempo, simultaneamente, a promoção de um amplo debate nacional sobre CO!l)O Constituinte, em tomo de um projeto de desenvoldevem ser aplicados os recuros obtidos nas ex- - viniefitó básico que assegure melhores condições
de vida para todo o povo, a soberania do nosso
portações. Um plano de produção voltado para
alimentos básicos, gêneros de consumo popular povo, ·com a independência da nossa posfção em
mais urgente. Para deter a fome, a indigência, termos econômlcos, sociais e politicas nas relae aumentar o emprego. Considerando que não ções, e não trabalhando mais com o a1inhamento
vai funcionar- a experiência mundial demonstra automático que tínhamos no Governo passado,
isso - não vai funcionar se não for baseado no e as relações fundamentais e fundidas c::om o
Estado, a partir do monopólio estatal dos bancos nosso povo, para marcharmos juntos para essa
grande missão histórica em que o BrasU tem um
e do comércio exterior.
papel a cumprir no contexto Jatino-americ::ano e
Em outras paJavras, é preciso deter o paga- no contexto mundial.
mento dessa dívida. Através de uma auditoria hoMultas vezes nos sentimos muito bem, aqui,
nesta, verificar qual o seu va1or real e concreto; neste Senado, na Câmara dos Deputados, um
a partir daí, decidir soberanamemte: só continuatanto quanto confortável, rrias não deixemos que
remos pagando um percentua1 das nossas exporo conforto deste plenário, que o _conforto da Câtações, aquele percentua1 do valor das exporta- mara dos Deputados se constituam num elemenções que não limite, que não ponha em risco, to que diminua nossa capacidade de luta, igual
o nosso desenvolvimento.
àquela que está travando nosso povo lá fora, sem
teta, com fome, através das greves que geram
O Brasil não pode continuar SEMPRE de joenos portos e nos cais por aí afora; que não diminua
lhos. Sempre escravo da dívida, da agiotagem
nossa capacidade combativa, porque todo o povo
internacional. Sempre intimidado pelo terrorismo
brasileiro está unido, e não nos permitamos que
financeiro do imperialismo. E mais: temos absoos gringos façam uma divisão do nosso povo,
luta certeza de que a sensibilidade, o instinto polípois, através de jornais, como o lbe New York
tico do nosso povo vai tomar imediata posição
Times.. publicam, de maneira insultuosa, a ipossicontra qualquer reação, qualquer represália imbilidade de um golpe neste País.
portante dos agiotas internacionais. O Governo
Marcharemos juntos, pois, Sr. Presidente. E,
brasileiro pode estar seguro de que as classes
concluindo: vamos à frente e tenhamos, -com toda
trabalhadoras, todos patriotas, saberemos resa -consciência, uma resposta digna para a saída
ponder e reagir como um s6 homem diante do
da: dívida e para Os problemas brasileiros.
primeiro avião brasil_eir_Q que for confiscado pelos
{Muito bem! Palmas.)
representantes políticos dos banqueiros. Dtânte
da agressão da agiotagem, conforme têm deixado
O SR. PRESIDENTE (FrariCfsCó RoUemberg)
transparecer pela imprensa internacional, um tan- Concedo a palavra ao nobre Senador Iram
to ou quanto agressiva, como noticiaram os jorSaraiva.
nais de ontem, e vêm noticiando durante toda
a semana.
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. ProEssa tem que ser á reviraVolta nacionalista e
nunda o seguinte cHscurso. Sem revisão do orapopular a favor do Brasiii E nessa luta, nessa
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
marcha, temos certeza de que estaremos juntos
lnlctalmente, eu queria agradecer a atenção da
-militares e civis,_s_indicatos e povo-. na grande
Mesa e dos ilustres pares. Não fosse a gravidade
missão histórica da libertação POúnCA e ECOd(} problema que me traz à esta tnbuna, eu não
NÓMICA nadonal. As Forças Armadas - como
os cansaria.
foi antes, na campanha da Petrobrás, esperamos
A Nação brasileira acordou, hoJe, com a inforcontra os nazi-JasciSU\S, quando começaram a
mação de que o Governo do Estado de Goiás,
afundar nossos primeiros navios - estarão aó
aliás, um ex-membro desta ,Casa, o ex-Senador
lado do povo brasileiro. E ao lado dos demais
Henrique Santillo, hoje, gov~rnando Goiás, decrepovos e países latino-americanos. Revivendo em tou, na mad_rugada, a intervenção-da Prefeitura
uma nova etapa histórica, em condições superio-- Municipal de Goi.&nia.
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Cabe-me, oficialmente, comunicar ao Senado
e _comutlicãr também à Nação brasileira ~e o
Governador goiano agiu <::om a maiõr lisura e
dentro do que prescreve a ConStituição brasilelr<!:l.
Era necessária _a_intervenção, Srs. Sen_ador~s. porque Goiãniajá estava entregUe àO total abandono,
ao caos, não ~6 ao aspectQ material do lixo, que
já dominava a cidade, mas ao lixo moral que se
implantou dentro da Prefeitura e, com eXtensão,
à Câmara Municipal de Goiânia. Diante dos fatos
que a Nação já conhece, de corrupção, malversação do dinheiro público e, também, por parte
dos Srs: V~reaç:lores em Goiânia, já com o crime
tiptficado de extorsão contra o Pr_efeito de Goiãnia,
O-Governador do Estado de Goiás não tinha outro
~inho senão inte~r, porque já ameaçava o
Prefeito daquela capital de afastar-se do Cargo.
Aconteceria aí que, n~J aus_e:nc;:ia por morte do
víc..e.:-Pre:feito, -as_s_umiria o Presidente dà Câmara
que, também enrolado no cambalacho, não poderia absolutamente assumir a prefeitura de Goiânia.
Então, o GoVernador não teve outra saída a não
ser intervir e, dessa forma, S. Ex" já está com
o inteVentor, que é O vic_e-GQvemador de Goiás,
nosso ex-colega congressista Joaquim Ruriz, home~ probo e que já começou, nesta tarde, a
administrar a cidade, e o Govenad.or Henrique
Sanb1lo já destina recursos estaduais para saldar
a folha, que é enorme, o débito que é grande
para com o funcionalismo público, e no sentido
de resgatar a dignidade perdida.
QuerO esclarecer que grande parte dos partldp<Jntes dos problemas que invadiram Goiânia são
membros do PMDB. E já o conselho de ética
do PMDB condenou o Prefeito, condenou os Vereadores, e dia 30 próximo, nós, que sornas membros do diretório, estaremos apurando o que o
conselho de ética já aprovou, pela culpabilidade
tanto do Prefeito, coino dos Vereadores.
O Sr. Marc::ondes Gadelha (PFL Permite V. Ex' um aparte?

PB) -

O SR. IRAM SARÁIVA (PMDB - GO) Eu estou com o prazo esgotado, mas ouço- V.
EX', com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Francis<:o Rollemberg)
- Solicito a V. EX que seja breve, haja vista que
já ultrapassamos três minutos do período regimental.

O Sr. Marcondes Gadelha (PfL -..:.. PB) Sr. Presidente, então, eu.declinci do aparte.

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB -

GO) -

Eu agradeço a benevolência da Casa e dou como
feito o comuoicado da intervenção e, amanhã
ou em outra oportunidade, estarei detalhando
mais, em razão da gravidade dos fatos,
Agradeço a atenção dos nobres pares.
O SR. PRESIDEI'I1E (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco

Rollemberg.

O SR. FRANCISCO ROlLEMBERG (PMDB

-SE. Pronuncia o seguinte discurso.)-Sr. Presidente, Srs. SenadoreS:
Erit prcinufiCiamentó feito no dia 16 do éorrente
mês. nesta Casa, dirigimOs um apelo ao Governo
para_ que abrandasse as normas relativas ao ImPostõ de Renda em atenção aos contribuintes
que se sentiam praticamente lesados pelo Fisco.
Pleiteamos que os contribuintes que tivessem imposto a pagar pudessem quitar os seus débitos
em 12 preStações mensais, ao inVés de fazê-lo
em 6 prestações, conforme fora fiXado. Considerando que a restituição do Imposto de Renda refe-
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rente ao exercício de 1985 s-era 1efta parcelada·
mente,_ no prazo de 4 anos, seria razoável que
também o pagamento das parcelas referentes aos
Impostos de Renda em 1987, ano~base 1986, ultrapassasse o presente ExercíCio;
O nosso objetivo era facilitar o pagamento do
lmposto de Renda devido pelo contribuinte, consi-

derando-se que ele terá de recolher 2 quotas ao
mesmo tempo: o imposto relªtivO ao anc-base
de 1986 o que é retido_na fonte. Queríamos, Igualmente, evitar que ocorresse- desobediênda civil
por parte de muitos contribuintes que se sentissem apenados pelo FISco e impossibilitados de
pagar o tributo, ou que óSCOntribuintes fossem

levados à sonegação, apesar das sanções previstas.
Voltamos, agora, à tribuna, poucos dias após
o nosso primeiro pronunciamento sobre o assun-

to, para aplaudir a atitude do Presidente José Sarney, que se mostrou sensível às nossas ponderações, assim como aos reclamos dos contribuintes
em geral, determinando a revisão das normas
em apreço, no que tange ao parcelamento do
Imposto devido.
Desta forma, foi dilatado de 6 para 8 meses
o prazo de pagamento do Imposto de Renda do
exercício de 1987, ano-base de 1986; prorrogouse o prazo de entrega das declarações dos contribuintes que têm fmposto a pagar, de 31 de março
para 15 de abril, o que, aliás, costuma ocorrer
sempre; e foi reajustada a tabela de al(quota e
descontos para retenção do Imposto de Renda
na fonte em 1987, reduzindo-se considerávelmente o valor do tributo retido.
Queremos ressaltar que, ao possibilitar o parcela>Tiento, atendeu o Senhor Presidente da República à nossa sugestão, fato esse que só nos enche
de satisfação, sensfveis corno não poderíamos
deixar de ser, ao verdadeiro "sufoco" sob que
se ·sente o cohbibuinte brasileiro nas atuais cir-cunstâncias de dificuldades.
Trata-se de uma importante conquista dos contribuintes, que se fizeram ouvir, e, sobretudo, de
um ato de sensibilidade do Presidente José Sarney. O verdadeiro governante deve ter a humildade de reconsiderar suas decisões, quando houver necessidade de fazê-lo.
Lamentamos, apenas, que essa conquiSta não
tivesse sido mais ampla, pois queríamos que os
contribuintes que tivessem restituição a receber
a longo prazo fossem autorizados a deduzir a importância correspondente do bibuto que devem
recolher no presente exercício.
Num País como o nosso, 'que aclirriula uma
dívida externa e um défict público elevadíssimos,
são imensas as dificuldades que enfrenta o Governo. Compreende-se, pois, o zelo excessivo do
Leão em arrecadar tributos. Entretanto, não podemos sacrificar demasiadamente as classes assala·
riadas, que são os rnals fiéis contrlbuintes do Tesouro.
Ao registrar aqui os nossos aplausos à medida
governamental, expressamos nossa confaança em
que, além dessas, outras, venham a ser tomadas
no sentido de aliviar a carga tributária que já atinge
nívels de total insuportabüidade.
Não nos esqueçamos de que, historicamente,
o PMDB é sucessor das correntes· que Sustentavam a tese de que salário não é Renda. Coerentemente com essa postura, enquanto não é possível transformá·la em norma, pelo menos tomamos providência que evitem seja o contribuinte
assalariado levado à completa exaustão e ao de.
sespero.
O SR- PRESIDEI'ITE (Francisco Ro!lemberg)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.
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Ó SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) ---:-Sr. Presidente,
- .
_
Srs. ~el')~d<?res:
Dando çumprimento às detenninações do Pre-sidente José Samey no sentido de que o Ministério
da Indústria e do ComérciO promovesse o estabe~
lecimento de uma Política Industrial para o País
-adequada às realidades e exigências do desen·
volvimento nacional, - o ilustre Ministro José
Hugo Castelo Branco instituiu, no âmbito do seu
MinistériO,- em 1985, Câmaras Setoriajs constituídas por representantes do Ministério d~ Fazen~
da, Secretaria-de Planejamento da Presidência da
repúbHca, Ministério do Interior, Ministério da
Ciêrida- e Tecnologia e de órgãos subordinados
a esses Ministérios, a1êm de representantes das
SeCretarias de Indústrias e do Coméfciõ dos Esta~
dos.
As referidas Câmaras se dividiram em seis segmentos, correspondentes aos seguintes setores:
Química e Bens Intermediários Não-Metálicos;
Metalurgia e Bens Intermediários Metálicos; Bens
de Consumo Duráveis; Automação e Bens de Capital, ConstruÇão Civil, Cimento e Cerãmica; Bens
de Consumo Não-Duráveis.
Esclareceu o Ministro José Hugo Castelo Branco- qüe, a páffír- destas divisões básicas. fez-se
a montagem de diretrizes setoriais, cujo conteúdo
programático na construção de novo padrão de
insdustrialização, abordando a questão do crescimento insdustrial e do direcionarnento dos investimentos.
O documento rio qual condesam as análises
e prOpostas do Ministérios da Indústria e do Comêrcio; intitulado ''Polftica lndustrlal e Diretrizes
Setoriais", contribuiu, substancialmente, para o
detaJhamento da Política Industrial do 1~ Plano
Nacional de Desenvolvimento da Nova República,
também amplamente divulgado.
Ao felicitar o eminente Ministro José Hugo Cas~
tela Branco pela reconhecida lucidez, competência e inexcedível probidade, - que o destacam,
no cenário nacional, como um dos maiores valores do Governo e da Administração, - desejo
também acentuar a sua extraordinária lealdade
e finneza no desempenho das dimenssões que
lhe foram atribuídas pelo Presidente José Samey,
desde quando exerceu tom rar eficiência, a Chefia
do Gabinete Civil da Presidência da República.
Desnecessário se toma pormenorizar os objetivos e a estratégia das direttizes setoriais propostas,
nos termos do mencionado documento. Convém
ressaltar, no entanto, a objetividade e o realismo
que presidiram a elaboração das sugestões formuladas, pricipalmente no concernente aos Setores de Bens de Capital, Metalurgia, Química Bâsi~
ca. Química Fma, Fertilizantes, Papel e Celulose,
Construção tivt1 e-seus Jnsumos, Indústrias Autom®ili&tiç_as e de Antepeças, Indústria de Aparelhos Eletroeletrônico e Eletrodomésticos, Setor
Texti!," Setor CoUCeiro- CaJçadistas, Indústria de
Produtos Allmefttíclos e Setor Moveleiro.
Entre muitos outros aspectos, iguaJmente importantes, devo assinalar as propostas visando à
implantação de um Plano Plurianual para a formação de mão~de..abra especiaJizada, no qual estejam equacionados problemas tais como, a ampliação de cursos profissionalizantes: formas de
integração Universidade/Empresa; e o rediredonamento de verbas para oSENAI afunde atua1izar
currículos em tecnologia de ponta.
O treinamento e desenvolvimento dos recursos
humanos centrados na eduçação para o trabalho,
dando ênf~se à superação de desafios e principalmente ao estimulo à criatividade humana na solução -de problemas, são ifldiscutivelmente, prioridades básicas, tão importantes quanto as propos-

tas- conCretas elaboradas pelas Comissões Seto~
riais,
·
Os representantes do povo encontrarão, sem
sobra de dúvida, valiosos subsídios, além de temas decisivos para o desenvoMmento econômico-sodal do Pafs, no documento divulgado pelo
Ministério da Indústria e do Corriérdo.
São estas as considerações que me pa-recem
oportunas neste momento, em face da essenciaIidade dos desafios a serem enfrentados e resolvidos no âmbito da Política Industrial. (Muito bem/
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador NivaJdo
Machado.
O SR- NIVALDO MACHADO (PFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente
e SrS. Senadores:
O Nordeste tem sfdo palco de sucessivas tragédias. Secas dclicas e enchentes avassaladoras
passaram a integrar a paisagem da região.- E a
multidão de figurantes famintos a buscar terra
menos inóspita se torna espetáculo comum a todos os brasileiros.
Agora, nova tragédia se abate sobre essa porção sofrida do País: um racionamento de energia
eiétrica da ordem de 15% para todo o Nordeste.
Seus danos anunciam-se mais arrasadores que
os de uma grande seca. O comprometimento
-talvez irreversivel- dO parque industrial afigura-se iminente. Sem capacidade suficiente de produção e sem novos investimentos, o sucatamento
das empresas ali instaladas é questão de tempo.
Muito pouco tempo.
E, como o País é um espaço social onde todos
têm liberdade de ir e vir, não se precisará de muita
imaginação para prever a mais fabulosa migração
externa da nossa História. O exército .de expulsos
provocará sérios desequilíbrios nos centros procurados, despreparados que estão para absor~
vê-lo.
A situação é grave, muito grave.
No entanto, como está- é uma tragédia escrita
e dirigida por homens, em suas mãos, encon~
tra~se o encaminhamento de seu enredo.
O diretor, com mãos hábeis e alguma sensibilidade, saberá conduzir o enredo para soluções
menos traumáticas. Opções existem, a1gúrrias totalmente indolores.
Senhores, sou homem de longa vida púb1ica.
Em conseqüência disso, - ou talvez por isso
- aprendi a confiar na enorme capacidade de
o povo se mobilizar em torno de um objetivo.
para cuja concretização esteja motivadO: Por que'
não promover campanha de esclarecimento à sociedade para pedir-lhe economia de guerra de
energia elétrlca'?
Em vez de racionar, racionalizar. Com isso,
alem (ie
eVitar a fraude - tão comum ·aos
racionamentos - poder-se-ia atender a setores
sazonais. que sofreriam irrecuperáveis prejufzos
em caso de corte generalizado.
Medidas complementares são, também, bastante viáveis. Uma delas é a abertura parcial da
comporta de Três Marias. Sem qualquer prejuízo
à Cemig, que pode, numa hipótese remota de
risco futuro. ser socorrida pela CESP, essa sln1ples
providência elevaria a potência média da CHESF
o suficiente para afugentar o racionamento.
Outra solução de emergência é o acionamento
das turbinas de gás existentes no Recife, Salvador
e São Luís, que se encontram !nativas. Postas
em funcionamento, permitiriam, de início, diminuir a supressão energética em 5%.
Essas são medidas nada traumáticas. Tomadas
com urgência e executadas com empenho, evita-

se

266 Terça-felra 24
riam a necessidade de soh,tções dolorosas~ com9
o racionamento progressivo (já ameaça concreta)
ou o racionamento seletivo, proposto pela grande
maioria das lideranças regionais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste momento
tão delicado da vida nacional, apelo ao .f?ep.hor
Presidente da República para, Sua Excelência
mesmo, como nordestino e, sobretudo, estadista
hábll e sensível, colocar um ponto no texto desta
tragédia Com medidas de emergência, sem prejuízo das soluções estm.blrª-iS__ g_e médio e longo
prazo, criminosamente retardadas, a estória será
encerrada com ponto fmal, não com .reticências.
Era o ·que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito

bem!)
O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg)
-

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy

Magalhães.
OSR.JUfAHYMAGALHÁES(PMDB-BA.
Pronuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente

e Srs. Senadores:
. ___ _
Em janeiro de 1986, a ecOnomia brasileira dava
sinais inequívocos de sua recuperação, desde que
a reorientação da política económica, sob a églde
de Funaro, reafirmava a disposição govemamen·
tal de crescer. Mas a inflação daquele mês, 16,2%,
ameaçando elevar-se ainda mais em fevereiro,
precipitou o lançamento do plano cruzado, a 26
de fevereiro, ante-sala do que se esperava ser
urna profunda reforma da economia.
Os resuJtados do plano cruzado são conhe·
ciclos: repressão dos preços, monetízação dos ativos financeiros, valorização especulativa dos ati·
vos reais, elevaçã.o dos__nívei_s de_emprego e sa1á·
rio, _sobretudo do setor informal e serviços pessoais, política compensatória de abastecimento
via importações, etc.
Pintado, às vezes, como um quadro de desajustes e até injustiças, vide programa do Governador Brizola 10 dias depois do cruzado, esse
plano, consciente ou inconscientemente projetou
uma situação conjuntu(all:aramente feliz: cresci·
mento, diminuição da pobreza, altos níveis de exportações- até outubro- e baixo nível de inflação.
Tratava-se, pois, de procurar manter este quadro, mudando a tática da açã.o governamental
no contexto de uma estratégia que confirmasse
o compromisso social da Nova República. Isto
não foi feito. O realinhamento de preços tardou
muito. Desembocou, a partir de janeiro, numa
nova escalada de efeito multiplicador cujos limites
são incertos e perigosos. O cruzadinho de meados
de 86 e o cruzado H constituiram-se, apenas, em
golpes fiscais sobre os conbibuintes, penalizando
os assalariados e castigando duramente a classe
média. A questão financeira, por fim, manipuJada
pelo Banco Central, que puxou em janeiro a$ taxas
de juros para cima, converteu-se no centro nuclear da crise redistributiva quando gerou- autonomamente -uma pressão de custos sobre o
setor produtivo e assalaridos na ordem de US$
5 bilhões de dólares mensais {supondo um montante de empréstimos de Cz$ 500 bilhões a urna
taxa mensal de 20% ).
Durante quase doze meses, portanto, enquanto
teoricamente margens de lucros e salários do se·
tor mais organizado da economia estavam engessados, três agentes econômicos correram por fora
apoderando-se _de um maior quinhão da renda:
- Setor Informa] e Serviços Pessoais;
-Governo;
-Setor FinanceirO.
Sendo a economfa um leito rígido de Procusto
no curto prazo que c-orta, injustamente, via preços,
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os ~c::1,1r~s Re t.m~ sobre os outros, não é de
estra_nbar que os setores PrejÚdlcadotitenha:m saído à luta para reconquistar as m21rgens perdidas.
~e é o caSO, sobretudo, cjo setor produtivo, do
coméN:io mais organizado, e dos trabalhadores
qÍie, na ponta da corda, c::omo consumidores e
cont.nPuintes efetivos. suportam o peso dos desajustes e re~ustes.
_
Dado o elevado nível da carga de reajustes sobre a folha sa1arial, o nó redistrlbutivo toma-se
insuportável. Imagine-se, em termos absoluto, o
que significa uma massa mensal de salários em
tomq__ cj~ U_S_$ J O bilhões receber um "c~:mtra
peso" de cerca deUS$ 5 bilhões de juros repassa·
dos, e US$ 1 bilhão de sobrecarga fiscal, além
de um efeito.delta de recuperação das margens
do setor produtivo cujo número é incerto.
Diante deste quadro, agudizado ainda pelos primeiros sintomas de recessão e _do desemprego
e pela falência do setor externo da economia,
a crise econômica transforma-se em crise politica,
forçapç:io a procura de caminhos ahemativos.
Pode-se sintetizar estes c::aminhos em três tipos,
cada qual responsável por um cenário 4istinto
para os próximos meses:
19- Cenário governamental, ou seja aquele
derivado da indiferença do Governo às reavaUações criticaS da esquerda. da direita e da comunidade profissional.
25' __ Cenário Heterodoxo, reproposto pelo
ex-Ministro Sayad, te;ntando reeditar um plano de
conb'ole das expectativas inflacionárias, mas com
derivações, sobretudo na comunidade profissional, no movimento sindical independente e em
alguns setores de centro-esquerda que reclamam
a combinação da heterodoxia rnonet:ária com a
implantaçao, ora da Reforma Financeira, ora da

IMorma Agrária.

C~o Ortodoxo, ainda com pouco
trânsito_, mas que tenderá a se afirmar ideOlogicamente, _caso a escalada inflacionária, desorganização financeira do GOverno e crise externa se
agudizem. Sempre sujeito ao tempero tropical da
política ortodoxa de_ajuste, aponta para a recessão
planejada como instrumento de ajuste de preços,
salários e câmbio.
Politica Governamental- Senão vejamos:
O Ministro Dilson Funaro e seus assessores
partem do principio de que o prÓblerita "é deles'
e niio "nosso', Isto é, estão co_nver'!çidos_ de que
tudo depende da renegociação da dívida externa.
Daí a moratória.
Não há propriamente uma política económica
na proposta FUNARO, nem uma estratégia definida de crescimento. É o .s.eu estilo. Aliás, os resultados estratégicos do Plano Cruzado foram até
involuntários ou inconscientes. Diante do caos,
EJ~ardeia-se que se tem CNe aguardar o realinha~
mento. Ocorre que não existe realinhamento com
wna "taXa-gatilho' de inflação que, se não desacelerar, colocará o carrocel de preços e salários no
epicentro de uma crise institucional grave.
O grande trunfo da proposta axilar de FUNARO,
porque a tem apenas sob seus braços, seria vencer o confronto com governos e banqueiros credores.
Mas, quais os resultados, até agora, da moratória?
f'.elta__a viagem, percebe-se que apesar da simpatia do Ministro, os credores ~gem um plano
de reorganizaçãO da economia brasileira com
pespectivas de pagamento da dívida. Bandeira
para a unificação ·das interesses dos países devedores_frente_ ao }9 Mundo e peça chave para a
reorganização do SlSterria Fmanc::eiro Internado-_
nal, a moratória brasileira, feita no fundo do
poço das nossas rese!Vas cambiais e morais, cor-

_ J9 -

Março de 1987.
re o risco -d_~ isolar-se. ps outros países como
Argentina. Filipinas e Chile já renegociaram à nossa sombra. O México apressa-se em dizer que
continuará honrando os compromissos. Solidariedade, mesmo, só Cuba, que, aliás, está pagandO OS]W'OS e agora, o Equador, que de tãO CÇlmportado frente ao FMI, acabou perdendo a identiPade de §Ua eco:nomia e de sua política interna,
chegando a lnadimplência total pela fa1ênclã de
sua politica económica.
E os "gtandes'?
Os Japoneses, mais formais, foram claros. Dispõem-se a defender ~ plano de Recuperação do
Brasil na Assembléia do FMI. Mãs querem ver
o Plano e instrumentos.
Os italianos_ prometeram Os$ 58 mühões, Talvez, para evitar que algum afrlhado se perc-a na
crise-.
O governo inglês, fleugmático, disse que o problema não lhes diz respeito. É uma questão do
Brasil com os banqueiros.
Quanto aos americanos, sabe-se que não che-gou a haver conversações porque não havia
"agenda'. Mas Funato aposta -na vulnerabilidade
dos bancos americanos à inadimplência brasileira. Com efeito, a relação dos o:êditos junto ao
BrasJ1 e capital-social .:)imia é muito alta nos bancos americanos e isto faria, segun~ Funaro, "a
hora de pressionar'. Eles estão cortando os créditos ao Brasil para diminuir sua expo· sure, mas
ainda ê tempo.
A alternativa Funaro, tal como em ex~cução,
combinado uma política monetária ativa r.om surtos fiscais e eivado risco cambial 1 está agudiz\'lfldo
a crise redistributiva e provocando uma situação
d~ tensão internacional inusitada. Dificilmente
conseguirá ultrapassar, sem criSe institucional, o
mês de junho, quando começam a entrar em
Vigor-os--grandes dissfd.ios de mala.
O déficit público não deverá c:air, tanto porque
nenhuma iniciativa está sendo tomada no tocante
à administração da dívida mobiiÚ!ria pública, como também porque_ recairá sobre o Ci.ov~o a
responsabilidade maior sobre os investimentos.
O setor externo dependerá mUito dos desda:bramentos da moratória. É bem possível que não·
haja retaliação imediata dos bancos_ comerciais,
mas duas situas;ões cóndicipnam a retomadas
das exportações: a adoção de um realismo cambial que incorpore permanentemente as evol~
ções de preços e a maior ou menor amarração
dos bancos credores na liberação dos financiamentos de curtíssimo prazo aos exportadores. Em
qualquer destas, sitU;ações, a conclusão é de que
os__ fatores inerciai&._ da inflação serão mantidos,
mesmo às custas de uma recessão involun~ria,
provocando, _atê meac;tos do ano, uma taxa acumulada da inflação em tomo de 1QO%.
CENÁRIO HETERODOXO DE PATUAÇÃO.

Falar em hete[9doxia no combate a inflação
no País, depois do fracasso do Cruzado. tomou-se
um exercício de coragem. ~ é bom que se
diga que, se bem heterodoxo ~ concepção, o
Cruzado perdeu-se no oportunismo político e não
chegou a se transformar num plano de governo,
nem foi levado em seus desdobramentos ao diálogo com a sociedade.
A heterodoxia em matéria de política econômica, aliás, sempre foi uma virtude que nos permitiu abrir os caminhos à industrialização, tanto
com Vargas e Juscelino, na década de 50, como
com o próprio Ministro Delfim Netto, na segunda
d~.c:~da de 60 e o _Presidente_ Oei.sel. na resposta
brasileira à crise do petróleo, em 1974. Na verdade, nunca avançamos à sombra do economicis-
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mo estreito dos manuais dos economistas e dos
conselheiros de organismos financeiros interna-

cionais. Dev:emos, pois, uma vez mais, nos debruçar para encontrar soluções práticas para a crise
cambial, a crise redlstributiva e a escalada inflacio-

nária.
Quanto à questão externa, nada justifica perma-

necer à espera de retaliações que, homeopaticamente dosadas, nos poderão levar à inanição.
O comércio internacional tem cresddo mais do
que a produção dos palses centrais, denunciando

a importancia do setor externo como variável decisiva do processo de cresdmento contemporâneo.
O mesmO tem ocorrido no Brasil, assegurandonos, na exportação, profundos reajustes estruturais em nossa economia. Por que abandonar um
caminho auxiliar indispensâvel ao desenvolvimen-

to? Este dilema de mercado interno versus mercado externo esconde meridiana verdade de que
todos os países carentes de tecnologia e capital
- até mesmo Cuba e Nicarágua - só conseguem sair do ciclo vicioso do atraso através de
grandes esforços de _exportações. Metade de nossa pauta, que aliás!á é bastante diversificada, o~gi
na-se na exportaçao de manufaturados e semt-elaborados, dando-nos uma vantagem sobre os
tipicamente subdesenvolvidos e dependentes de
exportação primâria.
Temos, pois, que tomar as medidas indispensáveis à retomada do fluxo de exportação (quebrado em outubro), adotando imediatamente
uma midi-desva1orização que reponha as margens de lucro dos exportadores._f"lão podemos
manter este setor como caudatário das negociações em tomo da moratória.
A crise redistributiva, por sua vez, não será facilmente resolvida pois, às perdas conjunturais so·
ma-se o compromisso da Nova República em
saldar a cllvida so.cial do período a ações de curto,
médio e longo prazo. Caso contrário, gefar-se-á
um impasse incorrigível.
A curto prazo, o Governo precisa retomar ao
perfil distributivo de meados do ano passado, castigando os setores que se apressaram no realinha·
mento, tomando a dianteira que acabou deflagrando o surto atual. E aqui não há como não
concentrar as ações sobre o próprio Governo e
o setar financeiro. O Governo deve suspender
imediatamente a cobrança do compulsório que
realimenta o FND e voltar às aliquotas sobre bebi~
das e cigarros vigentes antes do Cruzado ll. O
compulsório sobre os combustiveis deverá ser
também suprimido, podendo-se pensar, em compensação, na criação do !CM sobre combustíveis
e lubrificantes no bojo da Reforma Tnbutária.
De outra parte, o Governo deverá díspar-se a
democratizar os fundos sociais como FGTS, ao
mesmo tempo em que vincule sua administração
ao Ministério do Trabalho, com o objetivo de
transformá-lo em instrumento da politica de emprego e salários. A própria abertura da Previdência
deverá s_er negociada na implantação deste novo
Plano.
Do ponto de vista financeiro, haverá que restaurar um perfil de equilíbrio que reponha os Bancos
Privados, que detêm ampla e irrestrita liberdade
de captação, em lugares compatíveis com a manutenção da ordem económica e suas necessidades de financiamento. para que ísto ocorra, basta que o Governo eleve os percentuais d9 _rec_olhimento compulsório, cujos montantes deverão ser
aplicados produtivamente.
·
Para que todas estas engrenagens funcionem,
é claro que o Governo deverá ter alguma proposta
de estabilização que, sem estancar as leis do mercado, refreie o componente inercial e aponte para
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equacionamento de focos estruturois, geradores
de _tensões de preços e desabastecimento.
Vale_ aqui elogiar a iniciativa do ex-Ministro do
Planejamento João Sayad, cujo plano de estabiüzaçâo foi publicado na Follutl de S.Paulo, de
14-.3-86 e que aqui vai transcrito na íntegra. Merece louvor, sobretudo, seu entendimento de que
este plano deverá ser apreciado peJo Congresso
Nacional. Eu diria mais: que qualquer plano de
contenção de preços na àtlmlidade deve ser um
meio tático de recobrar a legitimidade para levar
adiante o compromisso social da Nova República.
- Este Plano deverá ser também objeto de pacb.lação entre Oo'\fciilO; Empresários e Trabalhadores e Partidos Políticos, com base da Política
Econôrnica para os dois ou três próximos anos.
O Plano bem pode ser um ponto de partida
para a reteimada da ação do Governo no combate
à inflação, mas deve~se ter em conta que este
Plano não se pode confundir com um pacote.
Sua discusSão deve ter o espírito de:
1~'- Um entendimento nacional em bases sociais e políticaS sobre a Política E~n6mJca.
29- Uma maior abertura do Estãdo à co-gestáo da sociedade civíJ na concepção e execução
de políticas setoriaJs específicas, tais como política
industrial, politica de saúde, politica de previdência, polític:a de educação, política de emprego.
3~ - Eliminar os ganh~ abusivas e inflacionários do Estado feãlizados entre novembro de
1985 e no\lembro de 1986.
4~> - Perializar o sistema financeiro peJa elevação intempestiva das taxas de juros.
59 - Ampliar o circulo de consultas sobre a
dívida externa e divida pública, a fun de que o
conjunto da sociedade participe de decisões que
afetam sobremaneira seu cotidiano e destino.
Um cenário heterodoxo de pactuação poderia
definir um crescimento de preços na ordem de
5% e 6%- ãté dezembro, uma taxa de crescimento
da economta em tomo de 7%, e reposição das
reservas ao nível vigente em dezembro de 1985,
prévio acerto com os Credores sobre pagamento
de juros, e uma elevação sistemática do salário
mínimo -como estratégia mínima de combate à
pobreza, de forma a tê-lo triplicado em termos
reais até o fila! do Governo.
0

CEI'IÁRIO ORTODOXO
''A fonna consagrada de ~ustamento (ortodoxo), lembra o Professor Antônio Castro, citando

de Larosiere, consiste na contenç!o da demanda
global, de maneira a reduzir a necessidade apelo
à poupança externa. A correção se faz, na prática,
através da diminuição das importações, como
conseqüência do corte da demanda global e do
realinhamento de alguns preços -_dentre eles,
destacadamente, a taxa de câmbio. O tratamento
é complementado por reformas liberalizantes, vi"
sarido aesobstruir o cgmércj_o de bens e serviços,
bem comO o trânsito de capitais. Submetido a
esta terapia, _o__~<!~S será c~sic!erado "ajustado",
ao recuperar urna sib.lação viável sustentável na
balança de pagamentos."
N.a visão ortodoxa, o cerne da inflação reside
sempre no excesso de demanda, daí o recurso
à política monetária ativa - elevação dos juros,
cortes de crédito, controles salariais e à redução
dos ga_stos governamentais. Inspirado em Gudin.
Pál dã ortOdoxia brasileira, Roberto Campos jâ
pontualízava no PAEG, que ele relembra em artigo
do Correio BnWllense, de 15 de_ março:
"O processo inflacionário brasileiro é resul"
tado da incoerência da política de distribuição de renda, concentrada em doJs pontos
principais:
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_a) na despesa governamental superior ao
poder aquisitivo retirado do setor pn'vado sob
a fonna de impostos ou empréstimos públicos;
b) na incompatibilidade entre a propensao
a consumir, resultante_ da política salarial, e
a propensão a investir, associada à política
de expansão de crédito às empresas."
rncompatível çom o compromisso social.dO
Governo, a- opção ortodoxa era impe_nsãyeJ no
infdo do ano. O consultor econômico da Folha
de S.Paulo, afumava que "Socialmente, a derrocada do projeto político do Presidente Samey,...,
tomaria esta opção (ortodoxa) Lirha realkiade".
Implantado articuladamente, e não ~eatoria
mente como vem ·oeorrendo há 120 dtaS, esta
opção jogaria a economia numa recessão cujos
precedentes foram Eugênio Gudtn entre setembro de 1954 e abril de 1955, Lopes, o Plano de
Estabilização entre 1958 e agosto de 1959, Oe~
mente Mariani em 1961, Roberto Campos entre
1964 e 1966 e D-elfim Netto entre 1981--83, todas
e!cils-liga-das a períodos_ de crise institucional e
mudanças de governa._ _ _
- Segundo a inspiração, o mercado deve ser instaurado em todo a sua plenitude, cortando-se,
a qualquer preço_ o qué se supõe que sejam fatores incidentes sobre o excesso de demanda. A
taxa de câmbio deverá ser maxidesvaforizada, enquanto os juros devem situar-se ''no ponto" em
que contribuam para desestimular investimentos
de rentabilidade duvidosa ou inferior à média da
s"etor mais organizado. Os salários não _devem
acompanhar o ritmo inffacionária,_ reçt?rrendo=.se
à recessão para refrear os apetites dos trabalhadores. lnvestir-se-á contra o Estado e as Estatais,
_culpando-os exdusivarnente pela inflação, mas
certamente nada será feito no tocante ao pontual
pagamento das letras reajustáveis do Governo,
porque se imagina que este proce~iimento comprometeria a taxa de poupcmça: da economia.
Inimaginável há dois anos, inaceitável há dois
meses, descartáveJ há duas semanas, o cenário
ortodoXo "tem a mesma característica que o autoritarismo -_ele se impõe ideologicamente como
fruto da "desordem" e ganha terreno como "única
saída".
Caso até agosto ou setembro, quando se terão
acumuladas perdas consideráveis nos setores
produtivos, não haja sido implementada uma verdadeira e eficaz política de combate à inflação
articulada à retomada do crescimento e eliminação da miséria no País, a alternativa ortodoxa se
terá armad_o à espera da crise institucional que,
certamente, produzirá uma política econômica recessiva. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneira.

O SR. I'IELSON CÁRNEJRO (!'MDB- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Em 25-4-1986, apresentamos o requ~rimento
de informações que tornou o número 74, questionando sobre os loteamentos considerados pela
administração do Distrito Federal como irregulares, feitos em áreas rurais do Distrito_ Federal.
Acabamos de receber da Casa Qvil da Presidência da República as informações então solicitadas, abordando a gravidade do oconido. tanto
no desrespeito das leis, como no ãtentado às fontes de recursos naturais e à ecologia nas áreas
afetadas peJos referidos loteamentos, que, s~n
do consta das informações, já atingiram 130 localizados.
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com -a prâtl<::á desses atas julgados ilegais, não
só foi atingido o povo de Drasília, que vê ameaçada sua condição de vida através da poluição
e da destruição de proteção natural, como colocou em situação difícil dezenas de mDhares de

pessoas, que na boa-fé; .ãdquiriram esses lote.!'"

e construíram, investindo multas veres nesst •
áreas todas as suas economias, agora ame:açat .dS
pela irregularidade.

Toma-se necessáriO. pOrtanto, que o Senado
Federal, especificamente a Comissão do Qi~ito
Federal, assuma a apuração do ocorrido, identificando todos os adquirentes desses lotes e buscando, conjuntamente com o Governo do Distrito

Federal, uma solução para o grave problema, criado pela ganância imobiltária, que já agora tenta
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qual a sua localização;
quais as providências administrativas ejurf1cas_ a.té agora tomadas com respeito ao pro.:?lema_;
. 5) se Qesses .Jgteamentçs ocorreram danos
às fontes de recursos naturais e à ecologi"â, nas
áreas afetada:;;; pelos lote_amentos clandestinos.
Apreensivos, vimos tomando ciência, através
do nQtiçiârfo jornalístico, dos _loteamentos clandestinos, na área do Distrito Fédera1.
fut~nde_mos que a problemática realmente en~
VQive aspectos de natureza soda!, econômica,jurfdica e ecológica, demandando urgentes esclareciroentQJi ao Congresso Nacional, consideradas as
suas responsabilidades e prerrogativas constitucio_nai$. _
Ademais, cediço afirmar qUe o Parlamento não
pode estar alheio a qualquer questão que diga
respeito à coletividade.
Sala das Sessóes, 2.5 de abril de 1986.- Nel3)
4)

também alterar os gabaritos de Brasilia, para a
construção de espigões, como se essa prática
não atentasse contra as cond(çQes de vida da
nossa Capital.
Faz-se mister a Comissão do Distrito Federal,
son Carneiro.
já agora tendo a representação de Brasflia para
liderar a defesa das condições de vida ele seu . OF. SOM/05/87
povo, dedicar-se com fumega nª- apuração das
Em 10 de março de 1987
responsabilidades, para que os possuidores de
Senhor Senador
lotes nã.o sejam prejudicados, mas gjm indeniPor detenninação da Presidência encaminho,
zados do capital e correção de tudo aquilo que
em anexo, as cópias das informações prestadas
aplicaram nos lotes inocentemente adquiridos.
pelo Governo do Distrito Federal em resposta ao
Requerimento de _Informações n~" 74, de 1986,
Cabe-me, nesta oportunidade, felicitar o Governador do Distrito Federal, seu Secretário de Viade autoria de Vossa Excelência.
ção e Obras e o Procurador-Ger~Ld9 Distrito FeAproveito a opotunidade para reiterar a Vossa
,deral, pelas providências que vêm tomando e esEweJência protestos de estima e consideração.
perar que, com a colaboração d~ Comissão do
- flloione Nunes Cardoso, Secretário-Geral
Distrito Federal do Sen_ado Federal, encontrem
da Mesa.
fórmulas capazes de assegurar aos adquírentes
o ressarcimento dos prejuízos e ponham fim, de
Aviso n• 019 - SUPAR.
wna vez por todas, com as investidas que possam
Em 22 de janeiro de 1987.
ser feitas contra a área rural do Distrito Federal
Excelentíssimo Senhor Primeiro-secretário:
e as condições de vida do povo brasiliense.
Em atenção ao Oficio SM n• 173, de 6-5-86,
hnportante seria, a nosso ver, que dessas provitenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência
dências também participasse_ o Tribunal de Juscópia do Of. n• 018/87-GAO, de 13-1-87, com
tiça do Disbito Federal, através de sua Corregeos esclarecimentos do Governo do Distrito Fededoria, para bloquear nos cartórios, não só a lavraral, sobre os quesitos collStantes do Requerimentura de escrituras desse tipo, como o registro nos
to n 9 74, de 1986, de autoria do Senhor Senador
Cartórios de Reglstro.
Nelson Carneiro, formulado com a rmalidade de
Endereçando-lhes, portanto, Sr. Presidente, esobter informações sobre loteamentos clandestite expediente, requeiro seu encaminhamento à
nos identificados no Distrito Federal.
Comissão do Distrito Federal para as providências
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
que se fiZerem necessárias.
.
Excelênda protestos de elevada estima e consideEstou certo de que todo o povo do Distrito
raç_ão,- Marco Ma.del, Minl$t{o Otefe .do GabiFederal acompanhará os trabalhos da Comissão
nete Civil.
do Distrito Federal com multa atenção, não só
sobre este caso específico, como do aumento
Senhor Chefe do Gabineté CIVil,
do gabarito que se procura implantar no Distrito
Cumpro o grato deVer de encaminhar a Vossa
Federal e outros que dia a dia afloram nas páginas
Exc:elênda a resposta aos 5 (cinco) quesitos prode nossa imprensa.
postos_ pelo Senador Nelson Cameíro no RequeriEra o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
m-ento n9 74, de 1986, aprovado peiÕ Senado
bem!)
Fede-ral, em que aque1e_ilustre parlamentar solicita
informações deste Governo a respeito dos loteamentos irregulares e clandestinos no Distrito FeDOClfii1ENTO A QGE SE REFERE O SR.
deral
_
NELSON CARNEIRO EM SEU DfSCCJRSO:
-J:Jn-vista da relêVância do problema, optei por
responder em separado, apresentando todos os
REOOERIMENTO
dados disponíveis até o momento.
N• 74, de 1986
Os três primeiros quesitos foram respondidos
conjuntamente, apresentando a lista dos 130
Senhor P~si_dente,
(cento e trinta) _loteamentos irregulares já identifiSubmetendo à elevada consideração da C:asa,
cados, com sua localização (inclusive ern mapa
nos termos d_o art. 239, b, do Regimento Interno,
-do_ DF, anexo) e os nomes dos respectivos responencaminhamos o presente pedido de informasáveis já identificadoS;.
ções para instrução do Projeto de Lei do Senado
Simultaneamente, estou relacionando, em res_n" 275, de 1983- DF a saber.
posta aos 2 (dois) outros quesitos, as provtdências
1) quantos são os loteamentos clandestinos
.,_dm_ini_strativ_as e jurídicas até agora adotadas por _
identificados no Distrito Federal;
meu Qovemo e os principais efeitos nocivos ob2) quais são os responsáveis já identificados
servados nas áreas afetadas pelos loteamentos
por esses loteamentos;
daodestinos.
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Vale-me a oportunidade para renovar-lhe os
protestos de elevada consideração.
Cordialmente. - -<li.IY Affonso de_ Almeida
Gonçalves, Governador do Distrito Federal,
Substituto.
-- -QUESITOS l, 2 e 3,
_

Loteamentos clandestinos identificados no
J)lstrlio Federal, sua locallzação e responsáveis.
fia planta, em anexo, verifica-se que_já foram
identificados 130 loteamentos irregulares, cujos
responsáveis foram devidamente notificados. Em
c_on_seqüência, abrirarn~se processos que se en~
centram em exame na Procuradoria-Ger~ do Distrito Federal e na Procuradoria-Geral do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Os loteamentos agrupam-se da seguinte maneira:
-em áreas desapropriadas pelo Poder Público,
dentro da área de Proteç:ão Ambiental da Bacia
áo Rio São Bartolomeu: 7:
- em área desapropriada peta Poder Público:
12;
- dentro da Reserva BiolÓgica das Águas
Emendadas, criada pelo Decreto n" 77 I, de
12-8-68 e ampliada pelo Decreto n" 6.004, de
.10.6.81, em fase de desapropriação judicial: 3;
-localizados, parciaJmente, em área desapropriada pelo Poder Público: 3;
-em área do Poder Público em comwn com
terceiros: 11;
- na área de Proteção Ambiental da Bacia
do Rio São Bartolomeu: 42:
- na área de Proteção Ambiental da Bacia
do Rio Descoberto: 5;
- Na área de domínio particular: 47.
Segue-se a relação completa dos referidos loteamentos, com sua localização e responsáveis:

OOESff04'
Prowlc!endas administrativas e jurldlcas até
agora tomadas com respeito aos loteamentos ln'egulares
Logo após a. sua posse, em 9 de maio de I 985,
o atual Governador do Distrito Federal, Deputado
José Aparecido de Oliveira, determinou ao Procurador-Geral do Distrito Federal a constituição de
Grupo de Trabalho com a incumbência de examinar a ocupação Irregular, por particulares, de
áreas de terras rurais do Distrito Federal e diagnosticar a natureza do problema.
O Chefe do Executivq fora inform{ldo, naquela
oportunidade, pelo Procurador-Geral, de que se
multiplicavam na Capital da República loteamentos clandestinos que, além de notoriamente ilegais, exigiam do Governo toda sorte de equipamentos e serviços urbanos. _
O Grupo de Trãba1h0 Sugeriu plano de açáo
que deu conseqüência às seguintes medidas:
a) edição do Decreto n9 8.690, de 5 de julho
de 19$5, que proibiu a instalação nos ~udidos
!Qtec;~mentos de ligação de energia elétrlca, redes
de esgotos e de água;
b) constituição de Grupo de Trabalho encarregado de detectar os loteamentos irregulares na
área geográfica do Distrito Federal e de identificar
os respectivos empreendedores;
c) criação, na Procuradoria-Geral do Distrito
Federal, da 51' Subprocuradoria, com a competência de coordenar e supervisionar as ações juridicas relacionadas com as questões de parcelamentos do solo e meio ambiente;
d) campanha de esclarecimento - através da
imprensa falada, escrita e televisada - sobre os
loteamentos irregulares;
e) realização de estudos SQbre o zoneamento
e o. uso do solo do Distrito Federal e reda_ção
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de projeta de lei que disciplina a matéria, que

deverá ser encaminhado brevemente à consideração do Congresso NaclonaJ;
f) elaboração de convêncio entre o Distrito Fedem] e o Instituto Nadonal de Colonização e Reforma Agrária -INCRA. objetivando a delegaçao
ao Distrito Federal da fisca1izaçao das áreas do
quadrilátero federativo;

g) instauração de inquéritos policiais para apuração da responsabilidade de empreendedores

dos loteamentos e vendedores de lotes, na prática
do crime, em tese, previsto nos artigos 50 e seguintes da Lei n~ 6.766, de 19-12-79 (l-ei dó Parce-

lamento do Solo Urbano};
h) ajuizamento de Ação CiVil Pública deRes-

ponsabilidade por dano ecológico, prevista na Lei
n' 7347, de 24-7-85;
i) impugnação, nos Processo de Dúvida, de
registras de escrituras públicas;
J) ações judiciais de demarcação, divisão, protestos etc., a serem propostas pelo órgão jurídico
da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP.
k) realização de levantamento aerofotogramétrico, na escala 1:10.000, do te-mtório do bistrlto
Federal, documento de mais alta importância para provas judiciais e para o combate aos loteamentos irregulares, servindo de base essas fotografias também para estudos a serem rea1izados
pela Companhia de Águas e Esgotos de Brasllia
- CAESB, destinados a avaliar os efeitos lloclvos
causados ao meio ambiente por esses loteamentos e_ adoção de medidas para recuperação das
áreas atingidas;
1) edição do Decreto n9 9.726, de -18 de setembro de 1986, que prevê a inddêncla do art. 330
do Código Penal Brasileiro (crime de desobediência), nos casos do não-acatamento aos autos de
embargo e interdição de obras em loteamentos
irregulares;

m) constituição de Comissão de Sindicância,
com a participação de representantes da sociedade civil, para apurar denúncias de envolvimento
de procuradores do Distrito Federal em loteamentos irregulares, cujo relatório segue em anexo.
QUESITOS:
Danos às fontes de recursos naturais e à
ecologia nas áreas afetadas pelos loteamen-

tos clandestinos.
A ocupação irracional de uma bacia hidrográfica, que se destina prioritariamente ao abastecimento d'água - como é o caso dos rios Descoberto e São Bartolomeu --provoca não só o
assoreamento, em casos de reservatórios, como
a poluição das águas, devido aos agrotóxicos e
aos esgotos domésticos não tratados.
Os principais efeitos nocivos dessas atividades
são os seguintes:
-Obstrução do reservatório de aCl}mulação
O assoreamento - obstrução _de lagos e rios,
por areia -- decorre principalmente da erosão
do .solo, por alteração nas condições de escoamento superfidal. O problema se agrava com a
devastação das áreas à margem do lago e dos
tnbutários e a carreação de materiais que, além
de trazer elementos indesejáveis, causa a dimlnuição do volume útil do reservatório.
-Alteração na qualidade da água dos ma•
nandafs

A alteração na qua1idade das águas, devido às
substândas nutrientes como fósforo e nltrogênlo,
propicia crescimento excessivo de algas de deter~
mínadas espécies. A concentração de algas cfificulta e encarece o tratamento da água Quando

a a1teração é bastante intensa ocorre a mortalidade de algas e, conseqüentemente, a de peixes,
devido à redução do oxfgênio eontldo na água
e à liberação de toxinas. Daí o gosto e o odor
desagradáveis.
As fontes principais dessas substâncias são os
fertilizantes na agricultura, esgotos sanitários e
pluviais e resíduos provenientes de atMdades industriaiS.
-Contaminação da água
As atividades agrícolas, urbanas e industriais
podem carrear para os mananciais elementos potericialmente tóxicos oriundos de defensivos agrícolas, pesticidas, herbicidas, etc.
Da urbanização resultam os despejos que tantos danos causam à qualidade da água, seja através de sua contaminação por microrganismos
capazes de produzir enfermidades, seja pelo fornecimento de componentes de esgotos sanitários.
Para sua fucação, o homem compromete o
equilíbrio natural existente, retirando a cobertura
vegetal que serve para controlar a erosão e conse.rvar o solo, em função de fatores _como chuva,
tipo de solo e terreno em declive.
Além do aspecto sanitário, os reseJVatórfos e
rios poderáo ver-se comprometidos quanto ao
volume de água a ser fornecido à comunidade.
Do ponto de vista ecológico, a instalação de
loteamentos acarreta sérios prejuízos ao meio ambiente, principalmente, à fauna, à Hora e geomorfoJogia local. Destacam-se o desaparecimento da
fauna nativa -pela derrubada de mata ciliar,
retirada da cobertura vegetal, construção de cercas e caça de animais -, a erosão de morros
através da abertura de estradas em áreas acidentadas e a alteração das características naturais
da bacia hidrográfica pela destruição da flora local.

Quanto aos recursos hídricos, a não observação de critérios técnicos nos sistemas particulares
de esgoto sanitário- localização e proteção convenientes- poderá representar fonte de polulç!o
das nascentes e contaminação do lençol freático.
Diante disso, o Governo do Distrito Federal está
cogitando de criar comissão técnica para realizar
estt.ldo comparativo, através de fotografias aéreas,
de forma a avaliar os efeitos nocivos d~ atividade. bem como tomar medidas corretivas para recuperação de áreas degradadas.
I. BELVEDERE GREEÍ'I/SOLAR DA SERRA
Localização: Fazenda Taboquinha, no lugar denominado Santa Cruz, quinhão 8 - RA Vli Para,noá, so~_jt,Ui_sdíç_á,o da RA II- Gama.
- Empregador. lnterlagos - Agropecuária Comérdo e Indústria Uda.
Vendedor: Vemer Grinberg e esposa, Danto
Souza Santos e esposa.
2. tHÁCARAs ANÁ MARIA
Localização: Fazenda Santa Maria, margem direita da Rodovia BR-40 - RA 11- Gama.
Empreendedor: Luíz. Costa Leonart e Marlene
Uma Gomes Leonart:.
Vendedor. Os mesmos.
3. CHÁCARAS BARREIROS
Loca1ização: Fazenda Barreiros- RA 11- Ga~

ma
Empreendedor: Fazenda Empreendimentos
fmobiliário,s.
Vendedora; A mesma.
4. CHÁCARAS BARREIROS II
Localização: Fazenda Barreiros- RA n- Gama.
Empreendedor: Waher Machado da Costa Filho.
Vendedor: O.mesmo.
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05. CHÁCARAS BURITITIÇÃO
Localização: Fazenda Buriti Tição, margem esquerda da Rodovia DF-14, Km 8- RA H- Gama.
Empreendedor: João Batista Couto Sobrinho
Verxiedor: O mesmo.
06. tHACARAS CACHOEIRA
Localização: Projeto Integrado de Colonização
Agrfcola Alexandre de Gusmão, Gleba 4, Reserva
A- Fazenda Saltador, Cachoeira ou Dois lnnáos
- RA DI,...- Taguatinga.
Empreendedõr: Alvelino Campestrini
Vendedor: Guerrine Consultaria Imobiliária
07. CHÁCARAS CINllLAR IMÓVEIS
Localização: Fazenda Ponte Alta e Fazenda Alagado da Suzana - RA U- Gama.
Empreendedor: Manassés Barbosa da Silva
Vendedor: Cintilar Imóveis
08. CHÁCARAS FAZENDA BOM JARDIM
Localização: Fazenda Bom Jardim- RA 01Taguatinga
Empreendedor: Ângelo Oissa
_
Vendedor: COBERTURA.- Empreencfimentos
Imobiliários Ltda.
09. CHÁCARAS ffNIX
Localização: Projeto Integrado de CoJonização
Alexandre Gusmão, Gleba 3/382""""'"" Fazendã Engenho Queimado-RA_ I~- TaguatiogêJ..
Empreelldedor: Antônio Djalma Gomes e Maria
Fernandes Gomes
Vendedor: Antônio D;alma Gomes
10. CHÁCARAS INTERl.AGóS
Localização: Fazenda Taboquinha, no lugar de-nomínado Cachoeira- RA II- Gama.
Empreendedor! lNTERlAGOS - Agropecuária e Comércio Ltda.
Vendedor: Nilson Leonel Barbosa.
11. CHÁCARASITNPÚ
Localização: Fazenda Taboquinha, no lugar denominado Barreiros, quinhão 1O-RA 11- Gama
Empreendedor: UBRA- Agropecuária Ltda.
Vendedor: N~son Leonel Barbosa.
12. CHÁCARAS lAGO SUL
.
Localização: Fazenda Pãrailoá, Pi:tmoá ou Parnuá - RA I - Brasília
Empreendedor: Lysia Antónia Lopes da Silva,
Herbert Lopes da S~va e Antônio Souza Vasconcelos.
_Vendedor: COEM! - Comércio _e Empfeendf..
mentes Imobiliários Ltda.
13. CHÁCARAS lAGOA BONITA (I)
lo(:alização: Fazenda Lagoa Bonita - RA VI
- Planaltina
Empreendedor: Weftsct-Jau Gomes da Silva e
Odila Beatriz Deiroz da Silva
Vendedor: Os mesmos.
OBS: vide acórdão em anexo.
14. CHÁCARAS MENINO JESQS
Localização: Pi-ojeto Integrado de Colonização
Alexandre Gusmão, Gleba 4/487- RA m- Taguatinga

Empreendedor: João Adolfo Sarmento
Vendedor: O mesmo.
15. CHÁCARASMESTREDAI<MAS-I'ETAPA
Localização: Fazenda Mestre DAimas, margem
cfireita do rio Pipiripau cruzando com a DF-15
- RA \11- PJanaltina.
Empreendedor: MESTRE - Eriipreêndirileiltos Imobiliários
Vendedor: O mesmo..
16. CHÁCARASMESTREDARMAS-2•ETAPA.
localização: Fazenda Mestre DArrnas à marger11
do Córrego Atoleiro - RA V1 - Pianaltina
Empreendedor: Rômulo Monteiro Guimarães
(Procurador e. Sucessor de Francisco Mundim
Guimarães)
Vendedor: o mesmo
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17. CHACRASMONJOLOSMESTRED'ARMAS
-3•ETAPA
...
Localização: Fazenda Mestre D'Armas, à direita
da DF~130, saindo de Planaltinn- RA VI- Planaltina.

Empreendedor: Rômulo Monteiro Guimarães
(Procurador e Sucessor de FranciscO Mundim
Guimarães)

Vendedor: UNIPLAN Imobiliários.

__

Empreendimentos
_ __ _

ia

cHACARAS MONJOLOS (2)
Locafização: Fazenda Palmeiras e Monjolo, lu-

gar denominado Represa -

RA VI- Planaltina.

Empreendedor: E_mrilanuel Constãntin Papachristodoulou
Vendedor: O mesmo.

19. CHACARAS MONTEIRO (3)
Localização: Fazenda Palmeiras ou

Mor~jolo,

Reserva Biológica de Águas Emendadas VI- Planaltina

RA
··

Errtpreencl.edor: Carlos Henrique de Almeida

Vendedor: Nassy _G~qtes da Silva e Eduar~_q
Gabriel
28. CONDOMÍNIO JARQIM DAS PAINEIRAS
Localização: Fazenda Papuda 1- Fazenda Taboquinha - RA VII - Paranoá, sob jurisdição da
RAfi-Gama.
Empreendedor: Otogamis Antônio Avelar.
Vendedor: O mesmo.
29. CONDOMIN!Q MANSÓES SOBRANQINHO
Localização: Fazenda SobradinhÇ>- RA V_.$óDfãdinho.
Empreendedor: Leonàrd.o de Oliveira LoPes.
Márdo da Silva Passos e Alaor da Silva Passos.
Velldedoi-: AssesSoria e Intermediações.
30. CONDOMlNIO MIRANTE DAS PAINEIRAS
l-ocalização: Fazenda- Papuda I -- RA VIl - P.:Jranoá,. sob Jlllisdição da RA 11- Gama.
~ Effipreendedor: Otogamls Antônio Avelar.
Vendedor: O rrtesmo.
31.-CONDOMÍNIO NOSSO LAR
Localização: Fazenda Mestre D'Armas, entre o
C6rrego Mestre D'Armas e a Rodovia DF..015RA VI- PiariciJt.ina
- -- - - -Empreendedor: Oarimundo Guimarães.
Vendedor: O mesmo.
32. CONDOMÍNIO PANORÂMICO DA TORRE
localização: Fazenda Pohte Alta- RA VIl~ Paiafióá, sõf:l: jurisdição da RA II - Gama.
Empreirldedoi-: REMISA - Representações
Minas São Pau1o Corretoras Ltda.
Vendedor: A mesma.

· Vendedor: MJNA- EmpreSa Brasileira de Empreendimentos lmoPiliários e Agropecuária Ltda.
20. CHACARAS OURO VERMEI.JiO
Localização: Fazenda Taboquinha, quinhão 3,
denominado Café e quinhão 7 - RA II- Gama.
Emi:)reieindedor: Serrana - Participações e
Agropecuária Ltda Waldir de Castro Miranda e
N"IIson Leonel_Ba,fbosa.__ _
Vendedor: SIN- SiStema &nobiliário Nacional.
21. cHACARAS PARANOÁ
33- CONOOMfNIO PARQuE DAS PAINEIRAS
Localização: Fazenda_ Paranoá, Pamoá ou PM"Localização: FaZenda Papuda I - Fazenda Tanuá- RA U- Gama.
boquinha - RA VU - ParanOá, sob juris.dição
E.inpreendedor: Sebastião de Souza e Silva e
claRA II-Gama.
Manoel de Souza e Silva. _
EmPreendedor: OtogamiS- Antônio Avelar.
Vendedor. Os mesmOs;
Vendedor: O riieSrrio~
22. cHACARÀS PARANOÁ I
34.
CONDOMÍNIO QOINTAS DA ALVORADALocalização: Faienda Paranoá, Pamoá ou PW.GLEBA!
.
nuá- RA ll- Gama.
Localização:_ Fazenda Taboquinha - RA II Empreendedor: Maria Magaly dos Santos.
Gama.
Vendedor. A mesma.
Empreendedor: César Acatauassu Alves Cor23. cHACARAS SANTA PRISCA .
-r'êa.
l.ocaf~ção: Fazenda Santa Bárbara- RA fi
Vendedor: Josê de Campos Meireles e herdei-Gama
ros.
Empreendedor: Ocidental-Sociedade Partici~
pações Comércio e Indústria Ltda.
35. CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA
Vendedor. 5ergeo de Faezy e Geraldo Roberto
-GLEBAU
orlandi.
•
Localização:,Fazenda Taboquinha- RA II24. CONDOMÍNIO AGRICOLA PRNÉ
Gama.
Localização: Núcleo Rural Alexandre Gusmão
Empreendedor: (W.lJl Alves_ Corrêa~
- Gleba 3 -lote 457, às margens da BR-70
- Vendedor: Josê de Campos Meireles e herdei-Brasília - Cuiabá. RA ID - Taguatinga.
ros.
Empreendedor: Richard Kuoly Lu.
36. CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA
Vendedor. PRÓLOTE e SIC - Sociedade de
-GLEBA DI
Investimentos Comerdals Ltda
- Localização: Fazenda Taboquinha--:-:- RA I I 25. CONDOMÍNIO BARRA LAGOS
Gama.
Loca1ização: Fazenda Saltador Cachoeira e/ou
Empreendedor: PANR()RAL- _Pianeja_rnento
Dois Irmãos - Projeto Integrado de Colonização
e Administração de Negódos Ltda,Ivan Alves CorAlexandre Gusmão - Gleba 4 - Reserva A rêa e César Acatauassu Alves Corrêa.
RA UI - Taguatinga.
Vendedor: José_ de Campos Meireles e herdeiEmpreendedor: Wander de Oliveira Silva, Balros.
thazar Resende da Silva, Oswaldo Rodrigues da
37. CONDOMÍNIO QUINTAS BELA VISTA
Cunha e Emani Piâu.
LoCalização: Fazenda Taboquinha, no lugar deVendedor: REMISA - Representações Minas
nominado "Cabecelra do Mato Grande" - RA
São Paulo Corretora Ltda.
n-Gama.
26. CONDOMÍNIO CACHOEIRA
Empreendedor: SENA - Sociedade Nactonal
Localização: Fazenda Mestre D'Armas, entre o
de Hotê[s.
Córrego Mestre D'Armas e a Rodovia DF-015Vendedor: Jurandir Pires Firrnino Neto e esRA VI - Planaltina.
posa.
Empreendedor: Maria Isa Vieira.
38. CONDOMÍN!O QUINTAS DO SOL
Vendedor: A mesma.
Localização: Fazenda TaboqUinha, no lugar de27. CONDOMÍNIO FAZENDA SAN1liARÉM
nominado "Cabeceira do Mato Grande", quinhão
Localização: Fazenda Santa Bárbara- RA U
-Gãma.
·
15- RA II- Gama.
!;mpreendedor: Ivctn Alves Corrêa
Empreendedor: Construtora GuaicurUs IndúSVendedor: O mesmo.
tria e Comércio.
o
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39. CONDOMÍNIO RE~TO DOS COUBRIS
Localizaç_ão: Fazenda Sobradin}Jo dos Melqs,
Paranoá, Pamoá ou Parnuá - RA V - Sobradinho;
Empreendedor: aeoras Florentino.
Vendedor: Ag~ecuá.rla _EStrela D'Alva Ltda.
40. CONDOMfNIO RINCAO FELIZ
Localização: Fazenda Buriti ou Tição. lugar denominado Samambaia_--:-_ RA ffi - Taguatinga.
Empreendedor: José Pedro Ches_ti e Carmelita
Uma Chesti
VendedOr: Os mesmos.
41. CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CAUFÓR,

NIA
Localização: Fazenda Papuda- RA II- Gama.
Empreendedor: Oswaldo das Cha_gas Rosa.
Vetidedor: O mesmo.
42. CONDOMlNIO RURAL MESTRE D'ARMAS
Localização: Fazenda Mestre D'Armas, e~ o
córrego Mestre D'Armas e a DF-015 - RA Vl
--'- Planaltina.
- Empreendedor: Luthero Pinheiro Martin~ e
Dayse Jardim Pínheíro.
Vendedor: MRB.
43. CONDOMÍNIO
PRNÉ
AMIZADE
.
. .. RURAL
.
. QUINTAS DA
Localização: Fazenda Santo Antônio às margens da Rodovia DF..Q15 - RA VIU- Jardim,
sob a jurisdição da RA VI - Piana1tina.
Empreendedor: Carlos Alberto Sabbá,
Vendedor: PRO-LOTE - Empre~ndimentos
Imobiliários Ltda.
44. ÓJNDOMlNIO RURAL PR!VÉ QUINTAS ELDORADO
Localização: Fazenda Manoel Dias/Fazenda
Ponte Alta - RA II - Gama.
Empreendedor: COEMI - Çomêrdo e Empreendimentos &nobiliários Ltda.
Vendedora: A mesma.
45. CONDOMÍNIO RURAL SAN D!EGO
Localização: Fazenda Taboquinha, implantado
na Fazenda Papuda- RA n- Gama.
Empreendedor: Oswaldo das ChaQas Rosa.
Vendedor: PANRURAL - Planejamento e Administração de NegOCias Ltda.
46. CONDOMÍNIO SANTO ANTÓNIO
Localização: Fazenda Santo AntÔnio, nlargem
esquerda, no sentido norte da__ Rodovisa DF-015
-'- RA VIII - Jardim, sob jurisdição da RA VI Planaltina.
Popreendedor: PIRINEUS ----:--i:Omerdal_ e ln·
cqrporadora Ltda.. _
Vendedora: A mesma.
47. CONDOMlNIO SOLAR DA SERRA
Lo:calização: Fazenda Taboquinh_!l, quinhão 12
- RA VII - Paranoá, sob jurisdição da RA n Gatna.-tEmPfeendedor: lNTERLAGOS - Agropecuária e Comércio Ltda.
Vendedor: Nilson Leonel Barbosã. 48. CONDOMÍNIO VALE DO PARANÁ I
Lo:caiizaç:ão: Fazenda Buraco- Sít;io da Vovó
Nazaré, -Chapada da Contagem - RA V- Sobradinho.
Empreéildedor: Sebastião Silva, Argemiro Josê
Cardoso e lCIL- Incorporadora de hnóveis Ltda.
Vendedora: CONTRATA- Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
-~
49.. CONDC5MINIO OOll'ITAS INTERlAGOS
l.Qcal®ção: Fazenda Taboquinha, quinhão 11
- RA VII - Paranoá, 5ob jUiisdlção da RA H Gama.
Empreendedor: INTERLAGOS - Agropecuária e Comércio l..tda.
Vtmdcdora: A mesma.
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50.

ESTÂNCIA PLANALTINA

6].

Localização: Fazenda Lagoa Bonita, lugar de·

nominado Largo do Fumai- RA VI---:- Pl~tina.

Empreendedor: PRO-LOTE

~

Empreendiv
mentos Imobiliários Ltda.- Luciano J.eym_e Guimarães.
Vendedor: PRQ..LOTE --Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e SIC - Serviços de Informações Cadastrais.
51. ESTÂNCIA SANTA PAUlA
Localização: Fazenda Taboquinha - Quinhão
06-RAII-Gama

Empreendedor: EMIBRA - Emprensa Brasileira de Empreendimentos Imobiliários Uda.
Vendedor: Walter de Castro e esposa.
52. FORQUJLHA ENCRAVADA I
Localização: Fazenda Paranoá, Pamoá ou Parnuá, lugar denominado Forquilha Encravada _,
RA VD- Paranoá, sob jurisdição da RA II- Garrm.
Empreendedor. Dalva Silva Moura Nasdmento.
Vendedora: A mesma.
53. FOROOILHA ENCRAVADA O
Localização: Fazenda Paranoá. Pamoá ou Parnuá - RA Vil - Paranoá, sob jurisdição da RA

R-Gama.
Empfeendedor: Juracy Silva, Laura Bretoni e

LOTEAMENTO NA FAZENDA MESTRE

D"ARMAS

~~ção: Fazenda ,Mestre D'Armas às margens da Rodovia DF Ol5- RA VI--:- Planaltina.
Empreendedor: Güeno Guimarães Mundim
Vendedpr. O mesmo-.
62. LOTEAMENTO NA FAZENDA PAL'\A

Localização: Fazenda Palma-RA V- Sobradinho ~
~
Empreendedor: Sergiofredo Santa Cruz Silva
Vendedor: mesmo.

o

63. LOTEAMENTO NA FAZENDÃ PONTE~TA DE CIMA
Localização: Fazenda Ponte Alta de Cima, fundos do Nócleo Rural Monjolos - RA D- Gama.
Empreendedor: Francisco das Chagas Roberto
Viana
Vendedor: O mesmo.
64. LOTEAMENTO NA FAZENDA PONTE ALTA DE CIMA- 2• ETAPA
Localização: Fazenda Ponte Alta de Cima, à
margem esquerda do Córrego Ponte de Terra
- RA II- Gama.
Empreendedor: David Avelino Ribeiro e sua
mulher
Vendedor. Os mesmoS. ··

Antônio Adolfo Bula Azadinho.

Vendedor: Os mesmos.
54. Gl.EBAS DE TERRAS DESTACADAS DA

65. LOTEAMENTO PONTE ALTA DE CIMA
Localização: Fazenda Ponte Alta de Cima -

FAZENDA SANTA BÁRBARA
Localização: Fazenda Santa Bárbara -

RAU-Garna
Empreendedor: David Avefino Ribeiro
vendedor: mesmo.

-Gama

-

RA 11

Empreendedor: Santa Mônica Construções Ovis Ltda.
Vendedor: CONSTROI- Construções e Incorporações Lida.
55. JARDINS MOROMBI
Localização: Antiga Fazenda BonsucesSo, Atual

Morumbi - RA VI - Planaltina

o

66. LOTF.AMENTO NA FAZENDA PONTE
ALTA DE CIMA
Localização: Fazenda Ponte Alta de Cima RAII-Gama
Empreendedor: Antônio Mendes Patriota
Vendedor: O mesmo.

67. LOTEAMENTO PONTE ALIA DE CIMA
Empreendedor: BACO:HN - EmpreendimenLocalização: Fazenda Ponte Alta de Cimato Imobiliário Ltda.
Vendedor: QT ~ Empreendimentos Imobiliá- -RAU-Gama
Empreendedor: Damião Uns de Oliveira e seu
rios Ltda.
Procurador Luiz Uns de Oliveira
56. LOTEAMENTO~ CURRAUNHO
Vendedor. Luiz Uns de Oliveira.
Localização: Fazenda Cunalinho- RA iV68. ~ LOTEAMENTO NA fAZEN[lA SALTADOR,
Brazlándia.
Empreendedor: JURID - Administração de
CACHOEIRA 00 DOiS IRMÃOS
Bens Próprios SIC Ltda. - Itamar Cardoso de
Localização: Projeto Integrado de Colonização
Agrícola Alexandre Gusmão. Gleba 4, Resezva A
Oliveira, representado por José Luiz de Oliveira.
- RA ID - Taguatinga.
Vendedor: Os mesmos.
Empreendedor: José Antônio Teixeira
57. LOTEAMENTOEMÁREADESTINADAAO
Vendedor: O mesmo.
SETOR DE RECEPÇÃO DE RÁDIO
Localização: fazenda Paranoá, Pamoá ou Par69. LOTEAMENTO NA FAZENDA SANTO ANTÓNIO SETOR SOL E NORTE 00 RANCHO
nuá - RA V- Sobradinho.
SANTO ANTÓNiO
Empreendedor: Rômulo Monteiro Guimarães,
Vendedor. O mesmo.
. LoCalizaç~o: Fazendã Santo Antônio- RA VIU
-Jardim_, sob jurisdição da RA VI- Planaltina.
58. LOTEAMENTO NA FAZENDA ÁGOA
Empreendedor: PIRINEUS Comercial e fncorQUENTE
Localização: Fazenda Água Quente- RA II- - poradora Ltda - Abrahão Sabbá.
Gama
Vendedor: PJRINEUS - Comercial e JncorpoEmpreendedor: Francisco Nilo Gonçalves, Mar- radora Ltda
celo Valadares Gotijo e seu Procurador Emma70. LOTEAMENTO NA FAZENDA SANTA
BÁRBARA
nuel de Sá Roriz Júnior.
_
Locãl~~o: Eazenda Santa Bárbara - RA JI
Vendedor: Os mesmos.
59. LOTEAMENTO NA FAZENDA SONSO- --Garria.
CESSO 00 MATO GROSSO
Empreerldedor : SCÓ - Socie'"daa~ de ConsLocalização: Fazenda Bonsucesso ou Mato truções Gerais Ltda.
Vendedor: Sergfo de Faezy e Eduardo Carlos
Grosso - RA VI- PJanaltina.
de Oliveira.
Empreendedor: Wadileno Hamú
Vendedor: O mesmo.
71. i.OTEAMENTO NA FAZENDA SANTA
BÁRBARA
60. LOTEAMENTO NA FAZENDACOONTRY
localização: Projeto Integrado de Colonização
Localização: Fazenda Santa Bárbara - RA II
Agrícola Alexandre Gusmão, Gleba 03 --Lote - -Gifinit~- Empreendedor: Fazenda- Empreendimentos
430 - RA ill - Taguatinga.
Imobiliários Ltda.
Empreendedor: Elias Alves de Andrade
Vendedor: IffiObiJiária Brazvalle.
Vendedor: O mesmo:

Terça-feira
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72.

LOTEAMENTO NA FAZENDA SANTA
BÁRBARA
Localização: Fazenda- Santa Bárbara - RA li
-Gama.
Empreendedor: FCK Projetas de ConstruÇ:ã.o

Ltda.
Vendedor. Paulo Octávio.
73. LOTEAMENTO NA FAZENDA VÁRZEAS
Localização: Fazenda Várzeas- RÃ VI- Planaltina

Empreendedor: Norma Hamú Garay e Hipólito
Bilhava Garay
Vendedor:: Hélvio Monteiro Guimarães.
74. LOTEAMENTO NA FAZENDA XAVIER 00
MESQUITA
Localização: Fazenda Xavier ou Mesquita- RA
Il- Gama.
__
Çmpreendedor: Avelina Meireles e outros e sua
Procuradora Marajó !móveis Ltda
~ _ ~'>'endedor. Marajó Imóveis Ltda.
~
75. LOTEAMENTO NA GLEBA4, LOTE 471
- PICAG
·
Localização: Projeto Integrado de Colonização
Alexandre Gusmão - RA JU - Taguatingá.
Empreendedor: João Hilário Filho
Vendedor: O mesmo.
76. LOTEAMENTO NA GLEBA 4. LÓTE 493
--:c. PICAG
~
~
Localização: Projeto Integrado de Colonização
Alexandre
Empreendedor: TERRASOL- Agroindústria e
Cóméi'CiO Ltda.
Vendedor: Verde Vale e Queiroz Imóveis.
77. LOTEAMENTO NA GLEBA 4. LOTE 504
-PICAG
~
Localização: Projeto Integrado de Colonização
Alexandre Gusrrtã"o- RA m- Taguatinga
Empreendedor: Heleno Raimundo dos Santos
Vendedor: O mesmo.
78. LOTEAMENTO NO OOINHÃO 14 DA FAZENDA TABQQUJNHA
Localização: Fazenda Taboquinha, lugar denominado Morro Alto, atoaJmente denominado "Fazenda M'Xambinho"- RA VII- Paranoá, sob
jurisdição da RA U - Gama.
Empreendedor: Francisco das Chagas Melo
Vendedor: Chagas Melo e Fernandes Ltda.
79. LOTEAMeNTO SANTA MARIA
Localização: Fazenda Santa Bárbara- RA VII
- Paranoá, sob jurisdição da RA fi- Gama.
Empreendedor: Waldir Leônico Cordeiro Lopes
e esposa
Vendedor: Os mesmos.
80. LOTEAME:NTO NO RANCHO SANTO ANTÓNiO
Localização: Fazenda Santo Antônio, marg~m
direita da DF 15- RA II- Gama.
Empreendedor: Araguaia - Empreendimentos Imobiliários Uda.
Vendedor: Gulherme Luiz Fraga Martins e José
-da Silva.
81.

LOTEAMENTO SERRANA

00 MANSÓES

SERRANA
Localização: Fazenda Taboquinha, quinhão 11,

local denominado Seninha - RA_VIl - Paranoá,
sob jurisdição da RA II- Gama
Empreendedor: Serrana- Participações Agropecuária Ltda.
Vendedor: A mesma.
82. Mansões AÍ:>rahão
Localização: Faz.enda Santa Maria e Saia Velha,
Rodovia BR-40. KM. 08, margem direita da RA
Gama-RA O- Gama.
Empreendedor: Josê Adilo Abrahão Pimenta
Vendendor: o mesino.
--
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83. MANSÓES ABRAHÃO- 21' ETAPA
Localização: Fazenda Santa Maria, margem esquerda da SR 40, Km 06 - RA H - Gama.
Empreendedor: José Adib Abrahão Pimenta

Empreendedor: Herdeiros e sucessores de Mo-desta de Melo Filho.
Vendedor; Modesto 'de Melo Filho.
97. MANSÕES NORTE OU DO lAGO OESTE

Vendendor: O mesmo.
84. MANSÕES ABRAHÃO- 3• ETAPA
Localização: Fazenda Sobradinho -- RA V-

-MORADA NORTE-- PARQUE WAY

Sobradinho
Empreendedor: Georgina Abrahão
Vendedora: A mesma

85. _MANSÕES DO AMANHECER
Planaltina
Empreendedor: (,[NIPIJ\N -

Localização: Fazenda Palma naltina.

RA VI -

Pia-

_ ~preendedor;joooJ;:vangelista c:J.a Silva, Glei
RoPerto Viiel;;l: e Guiomar Melo.
Vendedor: UlisSes Empreendimentos lmobiliáIios.

Localização: Fazenda Mestte DArmas- RA VI

-

Eriipreendimen-

tos Serviços e Participações Uda.
Vendedor: A mesma.

86. MANSÕES BONANZA
Localização: Fazenda Pipiripau, margem do Ribeirão Pipiripau- RA VJ- Planaltina.

98.. MANS_ÓES l'!:JRÓPOUS .
Localização: Fazenda Paranoazinho, (Chácara
Rosilwi) - RA V- Sobradinho.
Empreendedor: Athos Chiavicatti e Lulz Costa
Leonart.

Localização: Fazenda Bonsucesso- RA D-

100. MANSÕES SANTA ÂNGELA

Gama.
Localização: Fazenda Santa Bárbara - RA II
Empreendedor: Vertente Agricola Ltda.
_ Gama.
_
_
Vendedor: PRO-LOTE.
Empreendedor: Waldir_Leõ_nico Çordeiro_Lopes
88. MANSÕES CAMPESTRE MORADA DO
e Terezinha F. de Alcântara Lopes.
SOL
Vendedor: Os mesmos;
Locallzação: Fazenda Sobradinho dos Melo.s,
101. MANSÕES SANTA CECÍLIA
Paranoá ou Pamuá- RA V -Sobradinho.
Loca1ização· Fazenda Santa Bárb8ra - RA n
Emepreendedor. J. Fernandes Teixeira e/ou J,
_Gama
·
Lopes bnóveis
__
Empreendedor: Waldir Leôncio Cordeiro Lopes
Vendedo..r: Os mesmos.
e Terezinha F. de Alcântara Lopes.
89. MANSOES CASAGRANOE
Vendedor: Os mesmos.
Localização: Fazenda Bonsucesso/Fazenda
102. MANSÕES SANTA ClARA
Ponte Alta- RA D- Gama.
Localização: Fazenda Santa Bárbara- RA li
Empreendedor: IaraAgro-Indústria Araguaia Lt_Gama.
da.
Empreendedor: Waldir Leônçio Cordeiro Lopes
Vendedor~: A mesma.
e Terezinha F. de Alcântara Lopes.
90. MANSOES FAZENDA ÁGUA. SANTA
Vendedor: Os mesmos.
Localização: Fazenda Guariroba_- RA DI- -103. Mf\NSÕESSANTAEULÁUA
Taguatinga.
- - Localização: Fazenda Santa Bárbara - RA 11
Empreendedor: Félix Carlos Barbosa
:.___ Gama.
Vendedora: lmobUtária Nova Era lida - DeEmpreendedor: Waldir Leôncio Cordeiro Lomenraldino Vieira Nunes.
pes.
MANSÕES FAZENDA MATA DA ANTA

Localização: Fazenda Taboquinha, quinhão 17
- RA II- Gama.
Empreendedor: José de Oliveira Marinho e es-

Vendedor: O mesmo. _

to4. MANsõES sANTA HELENA

Empreendedor: Carlos Alberto Sabbá.
Vendedor: O mesmo.
109. MÓOOLOS RCIRAJS MESTRED'ARMAS
Local~ção: Fazenda La_goa Bonita- RA VIl
- PafanOá, sob jurisdiÇão da RA II - Gama.Empreendedor: S.F. Agro Mercantil e Industriai

Ltda. e José Márdo Freire de Souza.
Vendedor: PRO-LOTE -SIC.-Sociedade de
Investimentos Çomercíais Ltda.
110.
RIA

NÚCLEO HORTIGRANJEIRO SANTA MA-

Localização: Fazenda =Santa Maria - RA II Galna: ·
- -EmpreendedOr:Jõsé Di1ermando Meireles e eS~
posa.
- .
Vendedor: LEASING - Planejamento e Serviços.

Vendedor: Os mesmos.
~IANSÕES PRNÉ COLORADO

99.

Localização: Fazenda Sitio do Mato, Chapada
Contagem _ RA V-_ Sobradinho.
Empreendedor: Ni1o Pereira Nogueira.
--- Vendedor: O mesmo.

Empreendedor: Jael Antôoio da Silva
Vendedor: O mesmo.
87. J'.'\ANSÕES BONSCICESSO
-

91.
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11 I. PRNÉ MORADA SUL AO""L""

MÓDULOS ••A""

Localização: Fazenda Paranoá, Pamoá ou Parnuâ - RA VD - Paranoá, sob Jurisdição da RA
ll-Gama.
Enipfeendedor: Agropecuária Estrela DAlva Ltda.

Vendedor: Antônio Nascimento.

112.

PROJETO AGRONASA- 1• ETAPA
Localização: Fazenda_Ponte Alta de Cima-

RAD-Gama.
Empreendedor: Salivar Figueir~do de Macedo
Vendedor: O mesmo.
113. QUINTAS BELA VISTA 11
Localização: Fazenda Taboquinha, Quinhão n~
15, lugar denominado Cabeceira do Mato Grande,
de fronte à Escola Fazendária- RA VD -Paranoá, sob Jurisdição da RA ll-:-:- Gama.
Empreendedor: Jurandyr Pires Ferreira Neto e
Jorge Ferreira Leite~
Vendedor: Os mesmos.
114. QUINTAS DA BOA VISTA- CONDOMfNIO RURAL PRNÉ

____ Loc.~ização: Fazenda Santo Antônio às margens da Rodovia DF 15 - RA ll -_Gama.
Empreendedor: Carlos Alberto_ Sabbá
Vendedor: PRO-LOTE/SIC -Sociedade de Investimentos Comerciais Ltda.
}15.

QUINTAS DO CONDE

.....

Localização: Projeto Integrado de Colonização
-Alexandre Gusmão -=- Gleba 4/488 - RA lll posa._
Tagu8tingã.
·
Vendedor: Os mesmos.
Empreendedor: Genita _Rosa Pacheco. _
-- ---- .
-- Vendedor: INDAYA- Planejamentos e Investi92. MANSÓES FAZENDARfAS
Localização: Fazenda .Água Quente e Barrearos
mentes Imobiliários L~.
- RA D- Gama.
105~ MANSÕES SANTA TEREZA
Empreendedor: Melo Imóveis Uda
Localização: Fazenda Santa_ Bárbara - RA II
Vendedor: Morais Imóveis Ltda.
....,.... Gama
__
93. J'.'\ANSÓES FAZENDÁRIAS B
- Empreendedor: Waldir Leôncio -Cordeiro_ LoLocalização: Fazenda Barreiros e Água Quente
pes.
- RA II - Gama.
Vendedor: O mesfno.
Empreendedor: Melo fm6veis Ltda e/ou J'.o\orais
106. MANSÕES RIBEIRÃO DAS PEDRAS
bnóveis Uda.
_Localização: Projeto Integrado de Colonização
Vendedor: Morais Imóveis Ltda.
Alexandre Gusmão ......;., Gleba 3/367 _- RA_ lll -

Santo Antônio, margem
esquerda da DF 1!? - RA VIl - Paranoá. sob
·Jurisdição da RA TI - Gama.
Empreendedor: Anrubal Alberto de Albuquerque Maranhão
Vendedor: REJ\'USA - Representação Minas
São Paulo Corre_tora_Ltda,
116. QUINTAS DO VALE VERDE E. c;JOII'!TAS

94.

Localização: Fazenda Taboquinha, no lugar denomlnado Palmeiras, Quinhão 06 - RA U- Gama, __
Empreendedor: Waldir de Castro-Miranda
Vendedor: O -mesmo.

MANSÓES TTA!Pl.L
Lo_calizaç_ão: razend~ Ta?oquinha, no lugar de~

nommado Serrinha, qumhao 11- RA II -

Gama

Empreendedor: LIBRA- Agropecuáiia Libio

Brasileira Ltda.
Vendedor:_Nilson Leooel Barbosa.
95.

MANSOES LIBERAIS 11

Localização: Fazenda Sobradinho- RA VSobradinho
Empreendedor: Amália de Araújo Silva
Vendedor. Raimundo No nato Alves Braga.
96 MÀNSÕES MEIRELES
i...ocaJ1zação: Fazenda Santa_ ~ria - RA U -

Gama.

-

-

-Taguatinga.

. .

___ Empreendedor: Planalto Agropecuária Ltda.
Vendedor: Marco Aurélio Ordenes de Castro.
107. MANSÓES WEILER

Local~ção:_Fazenda

DO VALE VERDE 11

Loçaliz.ação: Faz.enda Monjolo- RA VI- Pia~
naltina
Effipreendedor: Wady Hamú
Vendedor: PREDILECTA - Incorporações e
Comércio de Imóveis.

ÚL QUINTAS VERDE VALE

Localização: Fazenda Guadroba, Projeto lntegrado de Colonização Alexandre Gusmão, Gleba
3/369- RA lll- Taguatinga.
- Empreerídedor:José Rodrigues Brandão e seu
prOcurador Adolfo Weiler.
Vendedor: Adolfo Weiler.

RAII-Gama.

108. MIRANTE DO VALE SÃO BARTOLOMEU
- CONOOMfNIO PRIVÉ
_
Localização: FazencJ_a- _Santo Antón_to- RA VU
__._ Paranoá, sob jurlsd1çao da RA 11- Gama.

Empreendedor: José Maria Rodrigues e seu
P(ocurador Carlos Alberto Sabbá.
Vendedor: Empreendimentos Pirineus ComerN
cial e lncorporadora Llda.

118. RANCHO PARAÍSO .

-

Localização: Fazenda Santo Antônio, margem
esquerda da BR 251 (confrontando com a DF
15-47) - RA Vil - Paranoá, sob jurisdição da
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119.

RANCHO PARAfSO -CONDOMÍNIO PRI,

ErÍlpreendedor: PANiiURAL -- Planejamento
de Negócios Llda.
Vendedor: Ivan Alves_ Corrêa e César Acatuassu

Admioi~aç:ão

VÉ
Localização: Fazenda Santo António - margem esquerda da BR 251, entroncamento com
a DF 15 - RA Vlf - Paranoá, sob a jurisdição
da RA II- Gama.

Alv~S -Cori"êa.
_ -.
130. REPARCEI..AMENTO. DA CtiÁCARA 16
DO l-OTEAMENTO MESTRE D'ARMAS

Empreeridedor: José _Maria Rodrigues e seu
Procurador: Carlos Alberto Sabbá
Vendedor: Clube dos Subtenentes e Sargentos
do Exército~
_
120. RECANTO DAS AMAAALINAS .

Lo:caJgaç_ão: Fazenda Mestre D'Armas, entre o
Córrego Mestre D'Armas e a DF-15- RA VIPlana!tina.
Çmpreendedor: ldelzuith Maria de Souza.
-Vendedor: SIN -Sistema Imobiliário NacionaJ.

Localização: Fazenda Manoel Dias, à margem
direita da Rodovia DF 20 -

RA 11 -

Empreendedor: ·CASARÃo -

Gama.

Imóveis e Em-

preendimentos Ltda e Carlos Augusto Senise

Vendedor: Os mesmos.
121. REPARCELAMENTO NO LOTEAMENTO
PONTE ALTA DE CIMA DE DAVID AVEUNO RiBEIRO
Localização: Fazenda Ponte Alta de Cima RAll-Gama
Empreendedor: Leonardo de Oliveira Lopes

Vendedor: Assessoria e Intermediações.
_
122. REPARCELAMÉNTO DE PARTEJ:lO LOTEAMENTO PONTE ALTA DE CIMA .
Localização: Fazenda Ponte Alta de Cima -

RAII-Gama
Empreendedor: Carlos Alberto Maia
Vendedor: O mesmo.
123. RINCÁO DO BURITI
Localização: Fazenda Guariroba - RA UI Taguatinga
Empreendedor: Júlio Bernardino da Silva Pinheiro e Maria Lúcia Martinêz Pinheiro.
Vendedor: Churrascaria do Júlio Indústria eComércio Ltda
124.

SfnO SANTOS DUMONT

Localização: Fazenda Paranoâ, Pamoá ou Parnuá - Quinhão de Margarida Sousa Silva - RA
VII- Paranoá, sob jurisdição da RA n- q~a.
Empreendedofi Dalva Silva Moura Nascimento
Vendedor: Dalva Silva Moura Nascimento e José NascimentoL
125. sfrro VARANDAS
Locallzação: Fazenda Paranoá, Pamoá ou Parnuá, lugar denominado "Forquilha Encravada"
- RA Vll - Paranoá, sob jurisdição da RA U Gama.
Empreendedor: Trajano Silvestre- de -Araújo e
Dagmar Fernandes de Araújo.
Vendedor: Os mesmos.
126.

SOBRADINHO DOS MELOS

Loca1ização: Fazenda Sobradinho dos Meles,
Paranoá, Pa:moá ou Pamuá, quinhão 04 e 06,
Zona RuraJ Sobradinho 1- RA V- Sobradinho.
Empreendedor: Euler Paranhos e Neuza Jacinto Paranhos.
Vendedor: Euler Paranhos.

127. SOBRADINHO DOS MELOS -QUINHÃO 12
Localização: Fazenda Sobradinho do Meios, Paranoá, Pamoá ou Pamuá --'-RA V- Sobradinho.
Empreendedor: Euler Paranhos e esposa.
Vendedor: Os mesmos.
128.

VALE DAS ACÁSSIAS

Localização: Fazenda Sobradinho --Sítio Três
Irmãos - RA V- Sobradinho.
Empreendedor: Georgina Abrahão e Alaor da
Silva Passos.
Vendedor: Correta- Empreendimentos Imobi-

liários Uda. representada por Fernando Contijo
Azevedo.

129. VERTENTES DO RIBEIRÃO TABOcA
00 CONDOMfNIO VERTENTES
Localização: Fazenda Taboquinha, assentado
I, em área desapropriada-

na Fazenda Papuda

RAll-Gama

e

131. l-OTEAMENTOPONTEALTEDECIMA
Localização: Fazenda Ponte Alta de Cima -

RAII-G?tma.
~preendedor:_ Damião Uns de Oliveira e seu
procurador Luiz Uns de Oliveira.
Vendedor: Luiz Uns de Oliveira.
Obs...(l) Loteamento declarado nulo pelo Tribunal cte Justiça do Distritç> FederaL
(Z) Lo_te.;1mento situado dentro da ''Reserva
Biológjca de Águas Emendadas'. O Distrito Federal ingressou com Ações de Desapropriação.
_____ (3)_J..oteaiJ1entQ.§itL!.ªdo dentro da "Reserva
Biológica de Aguas Emendadas'. O_Distrito Federal ingressou com Ações c_te ~propriação.

·PROCESSO N• 020.000394/86
ASSUNTO: SINDICÁNCIA

RElATÓRIO

EXcelE!ntfSsJmo &inhor Governador do Distrito
Federal
Em çumprimento ao disposto no Decreto IT'
9.540, àe 27-éfe]unho de 1986, que institui COmissão de Sindlcância com a incumbência de apurar
fatos referentes ao envolvimento de integrantes
da Carreira de Procufador do Distrlro Federa] em
atividades relacionadas com loteamentos irregulares; -vim~, na qportunldade, apresentar o respeCtiVo rilatOrio.1- Antecedentes
1.1- De irifci0-ti~m os autos, quer_através
de fQrmuléições do titular da Secretaria de Vtação
e Obras ou de publicações divulgadas em jornais
da cidade, noffcias do envolvimento de procura- dores do GDF em loteanlen~os_ iregllJares.
_- 5rl conseq"üência, por ato _do Excelentfssimo
Senhor Procw:"ãdor-Geral do Distrito Federal (Por-tona n' 1/86 ÓÀBIPRCl, de z7:2'8õf!oi institufda
Comissão de Sindicânda constituída por três ilustres procuradores, para apuração dos fatos.
12-Coricluíào o trabalho, a referida Comissã_o apresentou relatório (fls. 3311350) ao Senhor
Procurador~GeraJ. O relatório em questão atesta
ou nãO, envolvimento de procuradores em loteamentos irregulares.
O Senhor Procurador-Geral, em 14-5-86, ao
~camin_har toda a documentação à descortinada
apreciação de Vossa Excelência, assim concluiu:

· '1STO POSTO:
As cons~qüências jurídicas dos ates investigados na Sindicância interferem em três
planos distintos: aqueles do Direiro Penal, do
Direito Civil e do Direito Disciplinar.
Nos planos Civil e Crimirial, compete ao
Distrito Federal provocar a atuação do Poder
Judiciário; através do ex.erçíç:jo dp direito de
ação o_u da provocação do Ministério Público.
Par isto, mantendo-Se na alçada de sua
competência, a Comissão limitou-se ao exame da repercussão funcional dos fato.c:

Terça-feira 24 273
Caberia ao Procurador-Ger~ 8Tlltir julgamento sobre o Relatório.
No entanto- como deixei dare nos consideranda com que justifiquei a Portaria instituidora da Sindicância- em se tratando da
Procuradoria Geral do Distrito Federal- não
basta um atestado de indenidade funcional,
gerada no seio do próprio 6rgãó.- a:exerddo
do cargo de Procurador do Distrito Federal
não pode conviver com qua1quer eiva de suspeição.
De outra parte, tem sido preocupação
constante de Vossa EXCelência, manter .estado de transparência absoluta as atividades
do Governo. ComõYossa Excelência tem demonstrado, a melhor forma de se atingir tal
objetivo é o esclarecimento dos fatos, com
a da participação de outros órgãos da Administração, em conjunto com representantes
da Sociedade Cvil.
Em tal circunstância, submeto a- matéria
à elevada c::onsideraçáo de Vossa Excelência."
(fls. 364-365 ).

1.3- Vossa Excelência. ao ace!tar as sugestões apresemtadas pelo Excelentíssimo Senho:r
Procurador-Gera], cõilstituiu a presente Comissão
de S'mdicância, _c_onfoane Dectetojá citado, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
27-6-86 (fls. 366).
I A -Assim, por encaminhamento do ilustre
titular da PRG, em 2-7-86, (fls. 368/369) chegaram os autos a esta Comissão, desdobrados nos
Volumes L Ue UI e anexos I. II e

m.

11- Dos Trabalhos da Comissão
2.1 - Desincumbindo-se do honrado encargo,
a Comissão desenvolveu as seguintes diligências:
-tomou por termo as declarações de 7 pes-

soas:-- -- --

--

-expediu 11 ofícios a órgãos diversos;_
-promoveu 26 reuniões;
-juntou aos autos diversos doc_umentos reJacio nados ao assunto:
-requereu prorrogaç-ões dos prazos _concedidos à presente Comissão- fls. 416 e 581; ,
-instituiu o anexo IV dos autos, referente ao
relatório elabofadO Pela 0\ESB em 27-~-:_~.
2.2- ConVêm Salientar que a Comissão tomou em consideração as a1egações escritas prestadas pelos procuradores na sindicância ant~or
mente instaurada no âmbito da Procuradoria GeraL Além disso, alguns deles foram convidados
a prestarem esclarecimentos adicionais. Outros
solidtaram tal oportunidade, que foi por nós concedida, tanto para um melhor conhecimento da
verdade quanto em deferência à ampla defesa,
embora esta s6 seja indispensável em processos
administrativos ou penais, onde existe acusação
e acusados bem definidos.
23- Nas discusSOes, diligências e deliberações, a Comissão hoUve-se com a liberdade_ com~
patível com a complexidade da matéria e as características de sua composição que incluía pessoas
representativas da comunidade, não necessariamente peritas em direito ou no uso do solo. Por
esta razão e pelas diferenças de_ enfoque e de
formação dos membros - refietindo a comunidade de _que provêm -as deliberações, mesmo
procedidas de discussões acaloradas, nem sempre atingiram a unanUnidade que, embora desejável, sacrificaria a riqueza da discussão e das
sugestões ora submetidas à apreciação de Vossa
Excelência
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m- Umltes Constitucionais dos Poderes
da Comissão
3.1- Vossa EXCelência. Senhor Governador,
ao baixar o Decreto que constituiu este colegiado
da comunidade, por certo tinha consciência_ do
inusitado da medid,a, aliás plenamente justificá~!
pelas graves atribuições que lhe foram confiadas,
que dizem respeito à própda qualidade da vida
humana das futuras gerações que habitarão o

Distrito Federal.
O ordenamento juiídico impõe ao Estã.do, por
seus órgãos e através_ de mecanismos vários, o

dever de apurar atos illcitos de seus funcionários.
Esta não ê uma tarefa da sociedade civil, mas
direito deJa frente ao Estado, por outro lado os

funcionários envolvidos têm direito a processo
administrativo em que se lhes assegure ampla
defesa, nos termos do artigo 105 da ConStituição

da República. Se esta Comissão se arvorasse em
juiz da conduta dos fundonários, condenando~os

ou absolvendo-os, afrontar-se-.iit o artigo 153, §
15 da Constituição, que veda a criação de tribunais de excessão.
Assim, aceitamos a hon_r~ ioç_umbência, dentes porém, dos seus limites. Ao apreciarmos cada
caso circunscrevemo-nos a ~oncluir pela existênda ou inexistência de indícios, apontando as sugestões que nos pareceram mais corretas.
32- Ademais, se o Estado pede à sociedade
civil que aponte irregularidade em seus próprios
agentes. não se exime de sofrer, ele mesmo, um
)uízo sobre sua ação na disciplina do uso do solo,
urbano e rural. E, neste campo, a ineficiência do
Estado é simplesmente escandalosa. Basta lembrar que, segundO dados apresentados ao Seminário sobre Problemas Fundiários Urb_anos~ promovido pela Secre~ do ConSelho Nacional de
DesenvoMmento Urbano, do Ministério do Interior, entre 12 e 14 de agosto de 1980, em Brasília
(documento elaborado por Benido Viera Schmidt, Gáudio Martins Outra, Jean..Jacques Granelle, Marília Steinberger, Maurício Nogueira Batista
e Sueli Franco Neto Gonzales, reprodwindo a
partir das fls. 120 do anexo lll), esta é a situação
• das três grandes metrópoles brasileiras:
"1. No município de São Pau1o, 45% dos
espaços edificáveis estão vazios. A distribuição destes vazios é a seguinte: 13% na área
central, 48% na área intermediária e 76%
na periferia.
2. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 1975, o Município de Contagem
tinha 67% do seu nómero total de lotes desocupados, o que permitiria abrigar uma população de 500 mil habitantes. Outro Município
da Região Metropolitana, Betim, possuía
mais de 80% de lotes vagos.
__
3. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro havia em 1978, 900 mil lotes vazios,
o que significava uma oferta de área loteada
suficiente para atender ao incremento populacional previsto até 1_990." (fls. 124 do anexo
ffi)

Será que o direito de propriedade assegurado
nos termos do artigo 153, § 22 da Constituiçáo
da República, permite tamanha distorção? Ou será que_ falta vontade_ política de impor a função
social da propriedade aos especuladores imobiliários, na conformidade do artigo 160, inciso da
Cartã Magna?
Por outro lado, por quanto tempo pode o GDF
negar autorizações e alvarás às pessoas que os
solicitam, bem como increpar aCusações, sob
pretexto de tratar~se de loteamentos irregulares,

m

sem- que medidas sejam tomadas pelo Estado,
para realmente comprovar tais irregularidades?
33 -Ao se debruçar sobre o alegado envolvimento de procuradores em loteamentos irregulares, a ComtsSao se apercebeu de que o acidental
era mais importante que o principal Não há justiça- na imolação de alguns procuradores, por mais
culpados que sejam, sem que, concomitantemente, sejam apuradas as responsabilidades de outros
agentes do Estado, responsáveis pelo seu retumbante fracasso, de qUe o parcelamento desordenado que ora se assiste no Distrito Federal ê o
mais eloqüente testemunho.
Por esta razão, dois eminentes membros da
Comissáo propuseram o encerramento dos trabalhos logo no início, sugerindo a abertura de ampla
inve_stigação, que não se restringisse aos procuradores do Distrito Federal, e solicitaram a dispensa
de emll;i_r juízo sobre os envolvic!9S individualizadamente. (Doe. I e n). -Os ~UtióS sete menlb_iOS;embora nãO divel-gissem do posidOnBmentO acima, aceitaram examinar cada caso mas, tendo como premissa, a sugestão feita pelos votos vencidos nesta preliminar.
Destarte, antes de procedetmos ao exame individualizado dos casos, apres_entamos a Vossa Excelência as seguintes considerações, deliberadamente extravazando os objetivos fixados no Decreto 9.540, dada a importância política, moral
ejuridica para toda a sociedade de que o Estado
assuma efelivamente o seu dever de disciplinar
a ocupação do solo, o que inclui a apuração de
responsabilidades pretéritas e a ação pronta e eficaz pãifã Ofutú.fó:-medíante a utilização do variado
instnunentallegal disponivel.

W- Consklerações Gerais em tomo dos
Loteamentos IITeguiares do Distrito Federal
Constituída em grupo representativo da comunidade, e, por isto, transcedendo a 6rbíta de c.ongêneres convo<:adas entre integrantes do poder
público, entendeu a presente Comissão de Sindicância dispor de condições para enveredar por
duplo caminho, Um, específico da apuração de
fatos referentes ao passivei envolvimento de Procuradores do Distrito Federal em atividades relacionadas com loteamentos irregulares. Outro,
mais amplo, capaz de contribuir para a elucidaç_ão
dãQuilb que se afigura como uma das grandes
permissividades, certamente um dos grandes escândalos verificados à sombra de administrações
d~_ D~to__ Federal: a posse irregular de terras
e o uso do podér público para a garantia desses
privilégios. A incursão sobre o geral decorreu das
investigações sobre o particular. A medida em
que se---coram revelando os depoimentos, as defe-.
sas e as explicações de procuradores convidados
a comparecer perante a comissão, ou a ela espontaneamente se dfrigírido, foi ficando claro que a
situaÇão ultrapassava de muito a participação daqueles servidores póblicos, irregu]ar ou não.
A propriedade irregular de terrenos, lotes e glebas adquiridos a preços ínfimos e contrariando
leis, posturas e regulamentos, chegou a ser tratada como assunto de segurança nacional, mas
dentro de estranha inversão: atentavam contra a
se9Urança naclonal aqueles que buscavam Impedir os descalabros e contrariar os privilégios.
Membros da comunidade de informações, também condôminos de terras adquiridas irregularmente:, não" tiveram escrúpulos em determinado
momento em utilizar suas posições, seus gabinetes e a autOridade que o Estado lhes conferia,
tudo para intimidar, pressionar e paralizar iniciativas tentadas em defesa da _causa pública.
Pela primeira vez foram conseguidos nomes
e foram apontadas situações concretas. VerifiCou-
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se que o caso dos loteamentos irregulares nao
se esgotava na elucidação do comportamento
funcional de dez procuradores do Distrito Federal.
Houve militares, houve médicos, houve fundonanas pObllcos de toda ordem e de toda órbita,
inclusive federal.
Vários indícios de irregularidades chegaram ao
conhecimento des~ Comissão. Em Administração anterior, por exemplo a CAESB reduziu a
área a ser desapropriada para a construção do
lago de São Bartolomeu. Alegou falta de recursos.
Ficam-nos a dúvida de que muitos adquirentes
de lotes a ser desapropriados sabiam da possibilidade de redução da área. Senão não comprariam terra já demarcada para ser inundada. Ou
pior ainda, usaram de seu prestígio para ter essa
redução. Compraram os lotes por preços inferiores aos do mercado, já que estava decretada a
desapropriação, antes da c_ompra. Se esses lotes
fossem preservados pela redução da área a ser
inundada, valorizar-se-iam. Como se valorizaram.
.Mais estranha fica essa situação ao ser constatado que a administraçã-o posterior do Governo
do Distritf> Federal chegou a retirar da Justiça
todas as ações de desapropriação, também alegando falta de recursos e sem ter recorrido de
decisão da justiça de primeira instância que fixou
valores altos para os lotes. em função de parecer
dos peritos ela própria CAESB. Registre-se, ainda,
a informação do desaparecimento dos cadastros
das ocupações da área do poligono. que deveria
ser desapropriado, dos arquivos da CAESB.
Impôs-se à presente Comissão de Sindicância
wn .momento de reflexão. E, unanimemente, concluíram os seus integrantes pela neCessidade de
sugerir 8o governo do Distrito Federal dois tipos
de iniciativa. A primeiria, no sentido da abertura
de processo administrativo personalizado, para
apurar o comportamento funcional de dois dos
dez proc_uradores. A outra. sob a forma de processo administrativo amplo,- que comece por investigar as omissões e a participação de governo
anteriores do Distrito Federal na criação dO verdadeiro caso fundiário aqui reinante, mas com a
possobilicade de chegar ao plano federal através
de solicitação do gov_emador às autoridades competentes, inclusive para abertura de Iilquéritos.Policais Militares.
Pe-lo menOs -quatro-depoimento levraram apresente Comissão à necessidade de sugeiir investigações que alcancem até mesmo a Orbita do Serviço Nacional de Informações, dO Gabinete Militar
da Presidência da República, do Incra e de outros
órgão~ fe4e_rais. Reconheceram pressões, intimidações e favorecímentos, à época, como resultado. É isso, precisamente, que deve ser agora
apurado. Colsa que transcende da competência
e das possibilidades funcionais desta comissã'o.

V- Da Apwação dos Fatos
Como já ficou relatado, os membros da Comts..
são, Aref Assereuy e Carlos Cha"Q"as, apresentaram
votos em separado (fls. 384-385, 401-402 e
409-413, documentos I e n, em que instruem o
presente relatório), sugerindo a instarauração de
investigaçáo mais ampla, eximindo-se de apreciar
o envolvimento de cada procurador individualgadamente. Os sete membros remanescentes, ao
concordarem no exame de _caso a caso _firmaram
o entendimento de que deveria. ser su9erldo a
Vossa Excelência a realização de amplas investigações, tanto na esfera do Distrito Federal e seus
órgãos descentralizados quanto na esfera federal.
Esta posição fortaleceu-se quando, na medida
em ·que cada: caso era examinado, sobressaíam
a omissão e a inércia do poder público, bem como
pressões de agentes mais poderosos contra pro.
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curadores e outros agentes póblicos que se dispu-

inúmeras controvérsias judiciais contra o DF
e a União Federal. (fls. 446)

nham a cumprir a lei para coJbir os loteamentos

irregulares.

_

-

Com estas considerações, procedemos ao exame do poS$ível envolvimento dos 5eguintes pro-

curadores. Pedimos vênia para remeter Vossa Ex-

celência aos respectivos relatórios, cuja conclusões são apresentadas a seguir, resumidamente.

5.1 -Procuradora do Distrito Federal La·
tlfe Hamú xavter
(relatódo a Os. 405, instruindo o presente como
doe. fi)
Pesava sobre esta servidora o fato de ser pa-

rente de pessoas cujos empreendimentos imobiliários foram objeto de notificação nos editais da

Secretária de Viação e Obras, para que compro-

vassem sua regularidade. Ap_ós o exame atento
da eventualidade de favorecimento a estas pessoas, em decorrência do cargo de Procurador~,
a Comissão não constatou indícios de envolVImento da Dr" Latife, que, ao contrário, havia participado do Grupo de Trabalho criado pela Portaria
04/85 - GAB.IPGR, que culminou com as centeM
nas de notificações, indusive de seus parentes.
Após este fato, solicitou sua não-designação para
integrar a 5'1 Subprocuradoria, por julgase impe~
dida para o exercício de tais atribuições. Diante
disso, a Comissão concluiu, por unanimidade dos
sete membros que apreciaram o caso.
"Nada comprova esteja envolvida "com lo--teamentos irregulares" ou que tenha favorecido ou procurado favorecer, no desempe-nho de suas funções, proprietários de terras
situadas na área do Distrito Federal." (fls.

405)
5.2 -Procuradora do Distrito Federal Olf·
bla Guimarães de Uma Rocha (relatório fls.
446-450 instruindo o presente como doe. IV).
Dian~ do que constava nos autos, a Com!s;~o
formulou as seguintes hipóteses de possível enM
volvimento da Dr" Olíbia Therezinha.
a} Ligações por laço de parentesco com
pessoas notificadas pela SVO como possível
!ateadores clandestinos, irregulares ou ile~
gais.

b) Assessoramento jurídico prestado ao
Administrador Regfonal de Planaltina, Arqui~
teto Salviano Antonio Guimarães Borges, pri~
mo da sindicada, mediante o qual este teria
autorizado parcelamentos do solo em desacordo com as determinações do ODF, e teria
remetido oficio ao titular da 16• Delegacia
PoJlclal, no qual, à guisa de parecer jurídico,
sustentou a legalidade de um parcelamento
objeto de inquérito poUcial, em que parente
seu figurava como indiciado. Com base neste
oficio-parecer o MM. Juíz de Direito da CirM
cunscriçãoJucliciárla de Planaltina deferiu ordem de habeas corpus com o efeito de
trancar a investigação policial, em ocasião
em que as diligências delineavam a pr~tica
de crime definido no art. 50 ,da ~ea n~>

6.766!19.

.

.

Por m.iioria -de seis votos conduiuMse pelo não-envolvimento desta seavidora.
Entretanto, por maroria de quatro votos, que
subscreveram o relatório em todos os seus ter~
mos, a ComisSão manifestou sua estranheza ao
constatar que nenhuma medida havia sido tomada contra o Arquiteto SaMano, a despeito das
conclusões da Comissão de_Sindicância que apurara seu· comportamento acima narrado. Também estranhou que, sendO público _e notório que
a família Guimarães- à qual pertence a Dr'Oiíbia
Therezinha- detinha o domínio de vastas extensões de terra no quadrílátero do Distrito_Federal,
motivando várias demandas judiciais entre seus
membros e a União ou·o Distrito Federal, fosse
ela designada e tivesse aceitado integrar a 3' Subprocuradoria, de que exerceu até a Chefia, em
ocasião em que a ela cabia a defesa do património
imobiliário do Distrito Federal. Embora não se
visJumbrasse nenhum ilícito nestes fatos, -do ponto de vista ético houve imprudência tanto da Procúradoria em designá-la, quanto da Dr" Olíbia
Therezinha em aceitar a designação, pois da administração pública se exige não apenas ser, mas
também parecer hone~a.
53 -Procurador do Distrito Federal Ary
Lopes Rodrigues
(relatório a fls. 570-576, instruindo o presente
como doe. V)f
Ao Dr. Ary atribuiu~se a compra de lote em
loteamento clandestino e ilegal, onde estaria edifi~
cando sem autorização e, na Procuradoria Geral,
atribuiu~se-lhe exercer inftuênciél nociva sobre o
Procurador Octávio Leite de Souza, quando este
era chefe da 3~ Subprocuradoria.
A Comissão, por maioria de cinco votos, e de-pois de tomar por termo suas declarações, concluiu pelo seu não-envolvimento, nos seguintes
termos:
"Baseando nas informições piestadas pelo Senhor Ary Lopes Rodrigues e principal~
mente porque não houve desvio do objetivo
fim do uso da terra, que é o seu adequado
uso social pois está totalmente plantada com
espécies fundamentais à demonstração das
potencialidades agrfcolas da região do cerra~
do, e que se configura com horto florestal,
concordamos com o .relatório do Dr. Hum~
berto Gomes de Barros e não vimos nos fatos
que foram analisados envolvimento do Senhor Ary Lopes Rodrigues com loteamentos
irregulares, principalmente do ponto de vista
funcional."

(fls. 573)
5.4- Procurador do Distrito Federal Oc·
távio Leite de Souza
(relat6rlo as tis. 462463 e 815-819, instruído
o presente como doe. VI}
No relatório aprovado por maioria de cinco votos foram examinadas as seguintes hipóteses:
a) não ter tomado as providências cabíveis
nos procesSOS de loteamentos irregulares en~
camiilh8dos à 3' Subprocuradoria.. Geral;
b) ter sugerido o arquivamento dos autos
suplementares das ações em qu_e são partes
Ivan Alves Corrêa (Quintas da Alvorada} e
Wenceslau Gomes da Silva (loteamento La-

c) Atribuições funcionais da Procuradora lotada na 3~ Subprocuradoria, da qual
ex~rceu a chefia, muito embora tal divisão
da Procuradoria cuidasse da defesa do patfi..
mônio imobiliário do Distrito Federai, fato
goa Bonlta)." (fls. 462)
que induziria ao menos uma suspeição obje~
O que emergiu das investigações foi a figura
tiva, de vez que a D~ OJíbia compõe uma
de__ um procurador extremamente dedicado ao
familia que detém a maioria das terras com~
peendidas no território de Distrito Federal,_ serviço público, enfrentando inclusive adversidadesde antes de sua fundação, dai resultando des no cumprimento âo seu dever.
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Registre-se que o Dr. Octávio recusou-se a
prestar declaraç~s à Comissão. Mas ~sta conseguiu apurar veementes indícios de que, no caso
do empreendimento Quintas dtt Alvorada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal sofreu inven~

cíveis pressõeS -oriundas de pessoas poderosas.,
dentre os interessados na sobrevivência do refe~
rido loteamento, inclusive expressivo número_ de
militares que compunham os órgãos de informa~
ções do regime vigente. Toda a extensão e os
desdobramentos do ~pisódio estão reconstituídos
pelos testemunhos idóneos do Dr. Humberto Gomes_de Barros (fls. 483-491 ), Dr' Maria Paula Fras~
sinetti Pires de Saboya Gomes d_a Silva (fls.

495499), Dr. Helion Moreira Süva (tis. 620·821)
e no desabafo do Dr. OCtávio, lançado a fls.
437-438, documentos estes que integram o presente reJat6rio como does. Vll, VlJI, IX, X Justifi~
ca-se assim, e até como tátlca advocatícia, a aparente. omissão da Procuradoria, naquele momento, em relação ao Quintas da Alvorada.
,
As demais hipóteses aventadadas com9 possa·
vel envolvimento do Dr. Octávio foram rejeitadas
por maiOria de votos, concluindo-se "pela de~n.e
cessidade de instauração de processo admnllstrativo para apuração de atas ou omissões do
ex~Procurador Octávio Leite de Souza, conforme
exposto". A Dr' Tânia BatteJia de Siqueira apresentou relatório em separado (fls. 815~819), que
contou com o endosso_ do Dr. Luiz Fernando San·
tos Carvalho.

5.5 - Procuradores do Distrito Federal
Maria Paula Frasslnettl Pires de Saboya Go·
mes da Sllva e Jolro Gomes da SOva (relatório
a fls. 5 76~578, instruindo o presente como doe.
Xl.)

A Comissão examinou a seguinte hipótese:
"Contra estes dois procuradores, insinua~
se que venderam a João Paulo dos Reis uma
gleba de 5 ha, 97a e 24 ca, desmembrada
de uma parte maior 'de 3.280 ha e 50a, na
Fazenda Paranoá (Sobradinho dos MeDos),
na zona rural do Distrito Federai, que houvepor c~mpra feita a Sebastião t;:le Mello
MOraes _e _outra, em 30-9-63." (tis. 576}

ram

Com algumas diferenças de fundamentação,
os sete membros que votaram no caso concluí~
ram por não terem encontrado indícios de ilicitude
na conduta do Dr. Joiro Gomes da Silva e da
Dr' Maria Paula Frasslnetti Pires Saboya Gomes
da Silva. Por maioria de seis votos concluiuMs_e
pela desn~ssidade da abertura de processo ad~
ministrativo. Por maioria de quatro votos concluiuse também que:

"As suspeitas surgidas a partir do trabalho
da Dr" Maria Paula, como coordenadora do
Grupo ExecutivO, e em seu depoimento, e
expedientes que praticou, são frutos do exer~
cicio estrito do dever legal. Tais suspeitas,
e os fatos revelados em seu depoimento, corroboram a impressão de que o grande cúmplice da proliferação de loteamentos clandes~
tinos na região é o Governo do Distrito Federal e alguns de seus órgáos, não apenas procuradores."' (tis. 578)

5.6- Procurador do Distrito Federal Cló·
vis Fenelra de Morais (relatório a fls. 745·755,
instruindo o presente como doe. XU).
._
Contra o Dr. Qóvis foram formuladas as seguintes hipóteses:
a) obtenção de proveito ilícito em decorrência
do exercido da função de Procurador;
b) prática de loteamento irregular, sem as autorizações necessárias, e como atividade profisslo-
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nal, na qualidade de sócio ou diretor de_empresa
que fazia incorporação de imóveis.
Por maioria de seis votos, disse a Comissão:
"Da análise feita dos documentos cons-

tantes nos autos depreende-se que, de fatc>
o empreendimento "ManSões Fazendária• "

é um loteamento _com toda a estrutura vif.-ia
de acesso a ca..da um dos lotes. Essa rr.al.ha
viária só tem razão .de Sei existindo o loteamento, o ·que, aliás, foi confirmado pelo Procurador Clóvis Ferreira da Mor_ajs perante esta Comissão, quando afirmou que a gleba,
antes de ser parcelada, dispunha apenas de
duas vias de acesso à própria sede da Fazenda e a outras terras adjacentes à gleba em
questão." (fls. 745)
"Desde 1976, o Procurador a6vis Ferreira
de Morais é Diretor-Geral de uma firma que,
inicialmente, tinha denominação de Araguaia
Representaç6s Ltda., e só recentemente, em
1~-3-86 deixou de ser Diretor-Geral,já da Morais Imóveis Ltda., para ser sócio cotista com
64.666 cotas, e os ol,ltros dois sócios com
64.667 cotas cada um. De 17-11-82 a
20-7-84,constoudoobjetivoscxlaldaMorrus
Imóveis Ltda., dentre outras, "construção civil". A partir dessa última data, foi substituída
construção civil por loteamento de imóveis,
o que permanece no objetivo da referida firma, pelo que se obse!Vou nas informações
que constam dos autos, e apresentadas pelo
próprio Procurador CJóvis Ferreira de Morais
à Comissão de Sindicância da PRG, com
pouco mais de um mês de ter deixado a
Direção-Geral. Tal ComisSão foi instituída em
27-2-86, pela Portaria 09 1186 - GAB/PRG,
e, coincidentemente, o Procurador Clóvis
Ferreira de Morais deixou de ser Diretor~eral
da Firma Morais Imóveis dois dias depois
em 19-3-86 -sábado." (Os. 748)
O extenso relatório_de fls. 745-753 aponta a
legislação que teria sido descumprida pelo em~
preendimento Mansões Fazendárlas, que inclui
possíveis condutas omisslvas: 9_u col)iventes de
autoridade do INCRA (fls. 627~630) e órgãos do
GDF.

A Comissão, tendo em vista as sugestões já
apresentadas no Parecer nç 089/86~5• SPR, de
16 de junho de 1986 (!Is. 720-722 e 645-658),
onde a Procuradoria já dera o caminho a ser seguido pelos órgãos da Administração em relação
às mencionadas Mansões Fazendárias, concluiu
por sugerir a implementação daquelas mesmas
providêndas, a saber.
"l-Sugerimos ao Exm9 Sr. Governador que
seja averiguado, por processo administrativo, o
possível envolvimento do Procurador Qóvis Fer:.
reira de Morais na questão de loteamentos irregulares, cujos indícios constam nestes autos.
2 - Sugerimos que a Procuradoria-Geral do
Distrito Federal tome as providências junto à Secretaria de Segurança Pública do DF para a instauração de inquérito policial; remessa de cópia
do processo à Administração respectiva para fazer
cumprir os Decretos n~ 3.906!71 e 8.690/85; requeira, administrativa e judicialmente, junto aos
Cartórios de Registres de bnóveis respectivos, o
cancelamento de todos os registres referentes aos
loteamentos em tela, medidas essas já previstas
e preconizadas nos Pareceres Nonnativos _n9'1
001185-5• SPR e 004/85-5• SPR
3-Sugerimos que o Procurador CJóvis Fer·
reira de Morais não venha a ocupar cargo ou
função nenhuma que trate de assuntos relativos
a questões de loteamentos irregulares no DF.
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4-Sugerimos que o Proc1,.1rador-Geral do DF
dê not;fcias à comunidade de todos os loteamen;7)5 irregulares no DF, decorrêO.cia dos chama-

.ln entes editalícios da Secretaria de Viação e

Obras. (fls. 752-753)."
_
.
5~7' --Procuradora do Dlsbito Federal Ma·
rla MagaU dos Santos
(relatório e adeodo a fls. 796-808 e 814, instruindo 0 presente como doe. XIU).
Forarri fOmluladas as seguintes hipóteses:
1 _Prática de loteamento iiregu1ar sem a ohse!Vância das normas pertinentes, em área de
proteção ambiental.
2-Prática de loteamento irregular sem a ohservância das normas pertinentes, em área desaproprlada pelo podei' público.
3.- Exercício habitual de incorporação de imóveis, em nome próprio ou camuflado em procurações em causa própria.
4 _Obtenção de proveito ilícito em decorrênda do cargo de Procuradora do Disbito Federal.
(fls. 796).
No extenso relatório, aprovado por maioria de
seis votos, a Comissão deparou com reiteradas
omissões do poder público, seja por órgão do
Governo local ou federftl, no que diz respeito à
Faienda Paranoá, onde se situam os empreendimentes imobiliários da Dr' Magali (fls. 798-800).
Basta, para exemplificar, 0 tratamento que vem
sendo dado à área da bacia do rio São Bartolomeu, considerado de grande importância "para
a qualidade de vida das gerações futuras do Distrito Federal, que já então não dispunha de muitas
alteinativas de mananciais de água com viabilidade ~~cnica e económica para seu aproveitamente .
Dois decretos e.xpropriat6rios (Decreto n~
1.087, de 21 ~8-69 e Decreto n~ 3.008, de 17-9-75)
foram baixados, mas pouquíssimas desapropriações foram feitas. Em 1983, 0 Decreto n9 88.940,
de 7-11-83, baixado pelo Presidente da República,
crlouaáreadeproteçãoambientaldoSãoBarto- - lomeu, mas nenhuma das providências nele cometidas a órgãos federais e do GDF foram praticadas, fazendo do decreto letra morta. Também a
nebulosa redução do perímetro da área de desapropriação da cota do futuro lago de São Bartolomeu, passando a beneficiar certos proprietários
Clijas glebas. pela cota primitiva, seriam inundadas, chegou ao conhecimento da Comissão através do Anexo IV.
Com re_speito ao envolvimento da Dr Magali
com os empreendimentos denominados Chácaras Paranoá (como procuradora em causa própria
de Sebastião e Manoel de Souza e Silva) e Cháca~
ras Paranoá I (em nome prbprio), a ComJssão,
por maioria de seis votos. entendeu pela apuração
de responsabilidades, de que hâ indícios, median~
te as providências sugeridas nos Pareceres n~
087/86 e 073/86 (respectivamente a fls. 836-838
e 713-718), emitidos pela Procuradoria-Geral,
que, em síntese, sao as· seguintes.:
a) remessa de cópia dos processos em que
os pareceres foram proferidos à CAESB para apu·
ração das infrações ao meio ambiente;
b) remessa de cópia autenticada dos processos à Secretaria de Segurança Pública, para a
instauraç,ão de investigação policial que apure
pOssível prática de crimes previstos nos artigos
50 e seguintes da Lei n9 6.766n9;
c) remessa de cópias dos processos à Secfêtaria de Vaação e Obras, à Administração Regional
d~ Planaltina, para que, nos lifnites ele suas atribuições,- faÇam cumprir as poSturas aos Decretos
rriã-3.906171 e &690/85, relativamente a notificações, autuações, embafgos, demolição, quando
for o -caso, etc.

d) que a ProcurãdOfÍ!l_Geral do Distrito F_ederal
requeira administra~a ou judiciailn~Tite JuntO ao
registro de imóveis, o cancelamento de todos os
regjstros refere:ntes_ aos loteall_lentos e111.c~sa;
e) remessa de cópia do_ processo à Terracap,
para as medidas judiciais tendentes à retomada
do imóvel desapropriado;
f) audiência do Çonselho de Arquitetura e Urbanismo para o exame das posturas do Código
Sanitário;
g) coordenação_ de .todas e.stas providências
pela Procuradoria Geral, como órgão do sistema
jurídico do Distrito Federal.
Finalmente sugeriu a Comissão:
"Quanto ao aspecto funcional, sugere-se
a instauração de processo administrativo, a
ser conduzjdo por comissão de peritos em
questões fundiárias do Distrito Federal, dentre juristas, ecologistas e arquitetos de seu
quadro, que promova uma detalhada. exaus-tiva e global apuração dos direitos da Dr'
Magali na Fazenda Paranoá, constatando
seus empreendimentos física, docwnentaJ e
gratificamente, a fim de que seja esclarecido
se sua atividade infringe as proibições estatutárias, notadamente o disposto no respectivo
artigo 195, incisos VI e VIl, atinentes ao exercido do comércio." (fls. 807)
Em vários trechos do relatório e no seu a,dendo
de fls. 814, a Comissão considerou que os ind1dos
"credenciam, legitimam e impõem ·o dever ao
Distrito Federal de agir na forma da lei no sentido
de comprovar ou dissipar as suspeitas", mas não
justificam "acusar a esmo, enquanto seus órgãos
permanecem inertes e o direito individual é amea.
çado ou negado."

5-8 Ptoc:urador do Distrito Federall'lerino
de Mello e SDWSobre o caso do Dr. Nerino, deixOu-se de examinar, ço_nslderando que já responde_ a Processo
Administrativo, instaurado por Portaria de
26-6-86, do _Excelentíssimo Senhor ProcuradorGeral do Distrito Federal, conforme consta do
processo n' 020.000.380/86.
CONCLUSóES

.

..

Diante de tudo o que foi visto e examinado,
a Comissão dá por encerrada a honrosa e grave
missão a ela confiada por Vossa Excelência, para
o que dispendeu o melhor de seus esforços, inclusive com o sacrifido das atjvidades profissionais
e particUlares de seus membros.
Ao augurar ao seu Governo o êxito que todos
desejam na relevantíssíma e árdua tarefa que lhe
cabe, de disciplinar o uso do solo e assegurar
a qualidade de vida das futuras gerações do Planalto Centrai, a Comissão sugere a Vossa Excelência as seguintes providências:
a) divulgação, pelo Gabinete do Governador,
da íntegra do presente relatório com os documentos que o instruem aos 6rgãoS de imprensa
e a toda a corriunídade, ensejando ampla discus~
são sobre tema que é do mais alto interesse público;
b) remessa de cópias do presente relatório a
cada um dos procuradores cujas condutas foram
examinadas, bem como do respectivo relatório
individualizado;
c) cumprimento das imposições legais relativas a fiscalização de posturas, instauração de processos administrativos e judiciais, conforme sugerido no capitulo V do presente relatório, atendendo-se ao fato de que _o Governo já dispõe de
diretrizes formuladas em pareceres da Procuradoria Geral do Distrito Fede(al;
d) cumprimento dêls providências judiciais,
administrativas e policiais, através dos diferentes
órgãos delas incumbidos, conforme diretrizes tra-
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çadas pelo Parecer Normativo n9 085/85, da 5t
SPR, devidamente aprovado pelo Governador (fls.

645-658, integrando o presente como doe. XIV
e também em consonánda com o Parecer proferido pela Procuradoria Geral ded~l;!j)üblica no Processo n9 33293178 (tis. 725-741, que integra o
presente como doe. XV), relativamente a todos
os loteamentos reputados irregulares pelo GDF,
com a urgência possível, a fim de que cesse a
insegurança e incerteza atuais;
e) que, o Distrito Federal, inclusive por sua
administração descentralizada, só formuJe acusações a seus servidores mediante o cumprimento
das exigências constitucionais e legais pertinen~
tes;
f) que, no âmbito da Administração do Distrito
Federal, sejam averiguadas as atividades da TER-

RACAP, CAESB, CES, TELEBRASfLIA e Administrações Regionais, FZDF e SVO que, por ação
ou omissão, contribuíram para o parcelamento

irregular do solo, apurando-se eventuais responsabilidades pretéritas e unificando-se os pro<:edimentos futuros;
g) que, o DF promova ampla e profunda investigação sobre os fatos relativos a bacia do São
Bartolomeu desde_ o primeiro decreto expropriatório até a transformação da área em APA;
h) que seja sugerido ao Governo Federal a
apuração de possíveis responsabilidades no loteamento irregular do Distrito Federal, por atos ou
omissões de servidores do INCRA e do SNL
Brasília, 25 de setembro de 1986.
Processo n9 020.000.394/86
Brasília, 25 de setembro de 1986.
Excelentíssimo Senhor Governador Honrado com a minha designação para integrar
a Comissão de Siildicância constituída pelo Decreto n 9 9.540, de 27 de junho de 1986, venho
apresentar a Vossa Exc.elência este relatório, que
é formulado em separado como conseqüência
da aprecia~ao divergente que fiZ dos fatos investigados.
1. Preambularmente, informo a Vossa Excelência que compared a todas as reuniões da Comissão, em número de 27, e dediquei a maior
atenção na apuração dos fatos, examinando-_os
com critério e_ segundo a interpretação, que julguei mais consentânea, das Iefs aplicáveis à espécie.
2. Cumpre de logo realçar que a Comissão
de Sindicância foi constituída com pessoas da
sociedade civil, algumas sem a qualidade de funcionários públicos do Distrito Federal. Esta situação me leva a compreender a natureza jwidica
da Comissão como 6rgáo especial de assesSoramenta ao Governador do Distrito Federal para
auxiliáwlo nas deliberações que deverá tomar em
relação aos assuntos de que se tratam. Conseqüentemente, parece-me que a Comissão, -peJa
forma aludida como foi designada, não tern equipolência com a Comjssão de Sindfcância ortodoxa, para a qual, aplicando-se por analogia o art
219 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
(Lei n' I. 711, de 28 de outubro de 1952), se
exige que seja constituída exclusivamente por servidores públicos, de hierarquia condizente. Ademais, no que concerne ao processo conclusivo,
sofre a Comissão, dentro do parâmetro como foi
criada, as restrições detenninadas peJo_§ 15, se-gunda parte, do art. 153 da Constituição Federal
Vejo, destarte, a Comissão, como órgão especial de assessoramento ao Governador do Distrito
Federal, que poderá coJl!ribuir para a formação
do seu jufzo quanto às decisões a serem tomadas
para o melhor encaminhamento deste assunto.
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3. No que conceme_ao mérito, "envolvimento
de integrantes da carreira de Procurador do Distrito Federal em atividades relacionadas com loteamentos irregulares", foi examinada a situação
de oito (8) Procuradores. visto que o nono (Qq)
Procurador objetivado - Dr. Nerino de Melo e
Silva - tem contra si processo administrativo já
instaurado e orã em processamento na Procuradoria Gerai do Distrito Federal. Em relação a seis
(6) Procuradores, entendeu a Comissão de Sindicância prescindível a instauração de processos
administrativos para apuração daquele envoMmento, face êf8usência de indícios, sem embargo
de em alguns casos a decisão ter sido tomada
por maioria.
4. Quanto aos Procuradores 06vis Ferreira
de f-:1,o_rais e Maria Magali dos Santos, a Comissão
de Sindic;:ânda aconselhou a abertura de proces~
sos administrativos para apuração dos seus·envot~
vimentos na questão dos loteamentos irregulares,
matéria em que fui voto vencido, conforme exter~
nei em declarélção de voto por escrito e que nesta
oporturildade VOlto a reafirmar.
5. Os elementos de prova constantes dos autos não trazem qualquer indício de que os mencionados Procuradores tenham utilizado os seus cargQs_ para favorecimento próprio ou de terceiros
na consecuçao de loteamentos irregulares.
Os atos praticados pelos Procuradores aludidos
deram-se na esfera da sua vida civil, sem vinculação com o exercido das suas funções públicas.
Demonstram os autos que os Procuradores agiram às claras, nada procuraram ocultar, convictos
de que estavam, amparados pela Lei, vez que
entenderam que os desmembramentos de áreas
de terras, dentro do Distrito Federal, de 2 (doís)
hectares acima, não são irregulares ou ilegais.
Essa tem sido uma questão tormentosa, que
divide a opinião dos_juristas.
Considerei, na espécie, que duas ações declaratórias tramitam na Justiça do Distrito Federal com
o objetivo de declarar-se a legalidade, ou não,
dos men<:ion~os desmembramentos: (uma proposta pelo Dr. José Dilermando Meireles, que foi
julgada procedente, ora em grau de recurso inter·
posto -pelo D-istrito Federal; outra, que tem como
autora a Dr filaria Magali dos Santos, em fãse
de instrução). Pareceu·me que se _a matéria está
sub judlce, a prudência recomenda se deva
aguardar a decisão final do Poder Judiciário, para
somente então, corlforme o resultado dos julgamentos definitivos dessas lides, se adotarem pro-vidências no âmbito administrativo que decorram
da premissa de ilegalidade desses desmembramentos de áreas iguais ou superiores a dois__ (2)
hectares. Se o Executivo considerar irregular esses desmembramentos e adotar providências punitivas que tenham como causa a ilegalidade, e,
posteriormente, o Poder Judiciário, ao julgar
aquelas ações, manifestar, em caráter definitivo,
posicionamento contrário, certamente que_ poderá gerar situação de perplexidade e de reparações.
E de boa regra que, posta a questão em Juizo
encontrando-se subjudJce a controvérsia, se deva aguardar a_ d~c~âo final do Poder Judiciário
para somente então tomarem-se as medidas ad~
ministrativas que forem decorrência do dectdido
_com trAnsito em julgado.
6. Realcei, ainda- no exame das imputações
feitas à Procuradora Maria Magali dos Santos no que concerne ao Imóvel rural de:nominado
fazenda Paranoá, que se encontra, nos diversos
quinhões,_em.estado de comunhão, o que se deve
ser soluCionado através de ações de dMsão judi..
cial, algumas já requeridas, inclusive pela Terracap. Enquanto não for demarcado o quinhão de
cada comunheiro, toma-se diffcü e temerário afir-
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mar..se que esse ou aquele condôrnino está situado em terras que deveriam pertencer a outro,
regra que se aplica a todos os condôminos, indistintamente, e também à condómina, Procuradora
Maria Magali dos Santos.
7~ Aduzf, tambêm- com referência à segunda increpação irrogada ao Procurador 06vis Fer
reira de Morais -que a empresa Morais Imóveis
Ltda. tem por objetivo social a intermediação na
venda de imóveis. ou seja, a prestação de serviços
de corretagem, não se constituindo em empresa
comercial.
Acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, proferido na Apelação CIVel n~'70 13, invo-cado pelo Procurador em seu arrazoado, finnou
o entendimento de que "a compra e venda habitual, a eorretagem e a administração de imóveis
não são atas de comércio, não se podendo assimUar essas atividades às da empresas de construção".
Esta dedsao, datada de 14 de setembro de
1981, que teve como Relator o em. Des. LuiZ
Vicente Cemichiaro, suplanta antiga e solitária de·
liberação administrativa do Dasp, em primeiro,
por se tratar de pronunciamento do Jucticiário,
em segundo, por conter melhor razão juridica de
mte~rem~u
De fato, a corretagem de imóveis, quer a exer~
cida por corretor autônomo ou pot SOCiedade,
não se constitui em atividade comercial, mas em
pfesta~o de serviços.
_
O art. 611 da Lei n~ 6.530, de 12 de maio de
1978, dispõe o seguinte:
8

..Art. 6~ As pessoas jurídicas lnscritas no
Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os
mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas."

Para que se tenha como violado o art. 195,
inciso VI e Vll, do Estatuto dos FUncionários Públi'Ccis Ovil -da União, aplicável aos funcionários do
Distrito Federal, é necessário que o funcionário
participe da gerência ou administração de empre-sa industrial ou comercial ou exerça o _comércio
ou participe de sociedade comercial, salvo como cotista.
O exercfcio da Diretoria ou gerência de empresa de corretagem de im6veis não Viola o art195,
ines. VI e VII do Estatuto, vez que essa empresa
não é comercial, mas prestadora de serviços de
corretagem ou intermediação na compra e venda
de imóvel.
Se possfveJ outro entendimento, nessa hipótese
o processo administrativo, que se pretende seja
instaurado, abriria, muitíssimo o leque dos funcionários a serem por ele abrangidos, todos aqueles
que forem sócios ou Diretores de sociedades de
prestação de serviçOs (médicos - de ho-spitais,
sociedade de radiologia, de exames clinicos, etc;
engenheiros e arquitetos - de sodedades dvis
de prestação de serviços de arquitetura e enge~
nharia; cirurgião-destista -de _clínicas odontológicas, etc).
São essas atividades permitidas pelo Estatuto,
desde que não constituídas atravês de sociedades
que detenham a forma de sociedade anôníma.
São atiVidades de prestação de serviços.
A cjáusula de "construção civil", que por certo
lapso de tempo foi introduzida no contrato social
de empresa de corretagem de imóveis, e, posteriormente, eliminada, por nova alteração, não invalida o raciocínio desenvolvido, vez que o Procurador provou com certidão do CREA que essa
atividade jamais fora de fato exercida pela sociedade.
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CónduSiVamente; inalltive o entendimento, nos
meus votos, que não me parece ser o caso de
instauração de processos adtninistrativos contra
os Procuradores Qóvis Ferreira de Morais e Maria

Maga1i dos Santos, pelas razões juódicas re$!1mldas.
.
• .
De outra parte, forçoso ê reconhecer que dentro
das limitações que lhe são impostas - vez que
não lhe compete decisão de cunho político-admi-

nistrativo- a Procuracloria Geral do Qi.s:bito Fec;leral vem cumprindo os seus deveres, não havendo
a sindicância apurada, sob a minha ótica, ql!alquer omissão ou falta que lhe pudesse ser atrlbuida, principalmente se consideraiJTlOS as marchas
e contra-marchas das decisões administrativas,
de acordo com asmtJdanças de governos e, algu-

mas vezes, dentro de um mesmo governo. Ac.!:escente-se, ainda, a ausência de legislação clara
e específica a regular a questão fundiária no Distrito Federal, que está a reclamar regras jurídicas
explícitas e mais sábias.
A respeito, colaborei ultimamente na elaboração do anteprojeto_de lei que estabelece o Plano
de Ocupação e Oso do Solo no Distrito Federal,
segundo soube, jâ examinado pelo CA<JMA de
forma favorável. Esse projeto, se transformado
em Lei, poderá auxiliar multissimo na preservação
do solo do Distrito Federal para utilização raci~
dos seus habitantes.
Por fim, saliente-se que da Procuradoria Gêral.
. surgiram as primeiras providências que resultaram na atual campanha do Governo -de Vossa
EXCelência de comb_ate aos loteamentos irregulares, cujo marco inicial foi a Comissão Instituída
pelo Procurador-Geral através da Portaria no?
04/85-GAB-PRG, a partir da qual inúmeras medidas concretas foram tOmadas com o aluçlida·objetivo. O próprio Decreto no? 8.690, de 5 de julho
de 1985, foi inspirado pela mencionada Comissão.
Eis o meu relatório.
aproveito a oportunjdade para extemar a Vossa
Excelência protestos de profundo respeito. -José de Campos~ Representante da Procuradoria Geral do Distrito Federal.
À Sua Excelência
Deputado José Apareddo de Oliveira
Dignfssimo Governador do Distrito Federal
Brasília-DF
Despacho do Governador Josê Aparecido no
Relat6río Final da Comissão de Síndlcância, criada pelo Decreto n~ 9.540/86, para apurar passivei
envolvimento de Procuradores do Distrito Federal
em loteamentos irregulares: · -·
1. Remeta-se cópia integral do processo à Procuradoria Geral para fazer Constar a conclusão
quanto aos Procuradores excluídos de qualquer
imputação: Latife Hamú Xavier, Olíbla Guimarães
de Lima Rocha, Ary Lopes Rodrigues, Octavio
Leite de Souza, Maria Paula Frassinette Pires de
Saboya Gomes da Silva e Joiro Gomes da Silva.
2. Juntar essa conclusão à fê de ofício de cada
wn deles, como reparação moral, já que tiverãm
os nomes envolvidos no noticiárfo sobre loteamentos irregulares.
3. Abra-se imediatamente processo administrativo, como sugere a COmissão em seu Relatório
Fmal, nos tennos do Estatuto dos Funcionários
Públicos contra os Procuradores Clovis Ferreira
de Morais e Maria Magali dos Santos.
4. Recomendo seja juntado ao processo que
ora se instaura o resultado d9 processo administrativo, em andamento na Procuradoria-Geral,
contra o Procurador Nerino de Melo e Silva.
5. A Comissão sugere o fomedmento de cópias do Relatório às partes interessadas. Fome-
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que a equipe económica ainda não encontrou
uma saída para essa crise, enfrentando a falta
de credibilidade dentro e fora do Pais e tomando
medidas que, como sempre, só beneficiam os
grandes empresários e os banqueiros, afligindo
mais ainda a já sofrida classe média, _a grande
vitima de todo o processo. Mais uma vez, pune-se
6S níélos de produção e premia-se a especulação,
com a volta da fatídica ciranda financeira que
tantos males tem causado ao Brasil.
Temos que assumir uma atitude crítica ctiante
do Governo. Apoiar não significa avalizar todas
as dedsões tomadas, mas criticar e sugerir soluções. Não podemos nos calai- diante de tantos
desacertos e não podemos compactar com wna
política que tantos danos está causando à noss.;_~
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
economia, sob pena de trairmos o programa do
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
nosso Partido e os seus vinte anos de luta na
Aragão.
oposição, defendendo idéias que são _absolutaO SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. rnent_e_~ontrárias àquelas que estão sendo praticaPronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente das no atual momento brasileii6.
A atual política económica afeta diretamente
e Srs. Senadores:
o meu Estado, um Estado em que tudo está por
Represento, nesta Casa; o mais Novo Estado
se fazer, em que o futuro já chegou e ll.ão podeda _fede[aç_ãQ,_e que se constitui também no seu
mos esperar fnais. Por outro lado, não podemos
maior desafio na Região Amazónica, tafa complecamihhar sozinhos. Pre<:isamos do apoio do Goxidade dos seus problemas e a urgência que se
impõe para se encontrar soluções que possibi- verno Federal para dotarmos Rondônia das condiçõesmínirnas de infra-estrutura que nos dê condi_litem o seu completo desenvolvimento, fazendo
ções -de combater a miséria e fome, oferecendo
Q:lffi_ que ele passe a ocupar o lugar que lhe peros setviços básicos e impr~scindiveis de saúde,
tence no cenário nacional, pelas suas riquezas
educação e habitação, agravados seriamente pelo
e potencialidades.
problema migratório, pois, segundo os últimos
_ Cheguei a Rondônia em 1978, filho de terras
pemambucanas, acostumado aos desafios pródados oficiais, j_á ultrapassados, apenas em 1986,
mais de .3_00.000 Pras[eiJos -chegaram a Rondôprios do Nordeste e no desemp-enho de minhas
nia, procedentes de todos os demais EStados,
funs:ões profisSionais como Diretor de hospital
no interior daquele Estado, pude sentir, muito cenão tendo o nosso Governo-condições de atendê-los por não estarmos crescendo nas mesmas
do,_as carências_ dÇiquela gente, a miséria e a doenproporções, provocando assim um déficit nas três
Ç&_a ameaçarem_o seu povo e sensibilizado com
áreas que não poderá ser coberto sem a particiesse quadro aceitei o seu primeiro grande desafio,
pação do GovernO Federal. O problema não é
elegendo-me Deputado Estadual em 1982, moapenas nosso~ pois o fluxo migratório é incontrovidq apenas pela vontade de lutar para amenizar
lável e não podemos e não devemos fechar as
oS seus sofrünentos, através da implantação de
uma politica social mais humana e mais justa.. nossas divisas àqueles que nos procuram em busca da PróPria sobrevivência, numa taxa que varia
Lutei com pertinência e denodo pelos ideais a
qUe me propus e chego agora ao Senado Federal, de 15 a 20% da população anualmente.
A Região Amazónica, exaltada pelas suas riquecomo Constituinte, cônscio da grande responsabilidade que pesa sobre os meus ombros e comi-_ zas minerais e potencialidades, precisa ser levada
a sério, pela contribuição que tem dado ao desendente também de que vivemos wn momento
volvimento brasileiro e pelo que ela poderá ainda
históriCO, marcado por uma profunda crise, em
que a Assembléia Nacional Constituínte surge co- representar em wn futuro multo próximo, ·desde
que o Goverrio -aCredite na sua força e tome a
mo a única e última esperança do nosso povo.
decisão política de diredonar os seus investimenConhecemos as nossas limitações, mas saberitos tainbém que não podemos falhar sob pena tos para a nossa Região, dando-lhe condições
de passarmos à história como arquitetos da de- de crescer e atingir sua maturidade política, social
e económica.
sesperança, da desilução e da decepção U.o povo
Rondônia precisa sair da mesa dos planejabrasileiro.
Não poderemos resolver todos os problemas, dores e tomar-se uma prioridade dos gestores
da política governamental. Precisamos sair da re_m~s não temos o direito de criar outros ou ~gravar
tórica para a prática e tomarmo-: nos' urria' fêaliaqueles já existentes,
dade_vibrante e dioâmica, conlo U11_1p61o de deAcima dos compromissos e acordos partidários, devem estar os compromissos assumidos senvolvimento industrial e produtor de alimentos
para o Brasil miserável e faminto, onde40 milhões
em praça pública com o nosso povo.
Não há lugar para a omissão. Temos que falar, de pessoas vivem em e$t.ado de subnutrição. Para
isso, precisamos dos inc_entivos governamentais
protestar e lutar pelas idéias nas quais acreditamos e produz1r uma Constituição que preserve e de wna nova política para a nossa Região.
Sr. Presidente,
os direitos adquiridos, proteja as minorias, comja
Srs. Senadores:
as distorções existentes e amenize as desigualQuero manifestar mais uma vez a minha
dades regionais.
..O moinento é _de crise! Depois de 9 meses . apreensão com a política agrícola do GÓverilo,
de· sonho e fantasia, voltamos a ser ameaçados - ou nielhor, com a inexistãncia de urna politica
pelo fantasma do desemprego, pelo flagelo da parã ·esSe setor, que afeta diretamente o meu Estado, pela sua vocação agrícola e compromete defirecessão e a conviver com juros exorbitantes e
nitivamEmte o futuro do Brasil.
com uma inflação inconcebível e insuportável que
Os protesto -dos agricultores se inultiplicam <;;
corrói os salários e ameaça a nossa estabilidade
não posso aceitar que wn País coni. a dimef!..são.
.econômica. Há uma se~çã!> çle frustração e a
Nas:ão brasileira assiste perpl~ a volta de tudo riqueza a-potenCialidade do Brasil continue imporaquilo -que ela sempre abominou e preSenie-se tando alimentos e mantendo uma politica tão noça-~_e o doc;:u~entç em )(~rox, para ampla defesa
dos envoMdos, e ~ rTie:~mas cópias devem ser
cgl~adas à disposição da_ imprensa.
6. O Chefe dO- Gãt>iiletEfCiV:il deverá adotar
~!'Jlediatamente as providências sugeridas para
.coibir_ a prática dos loteamentos irregulares no
Distri_t.o Federal, inclusive com a abertura de outros __processos, como sugere o _Relatório, para
apurar ações e omissões que resultaram em lamentáveis pr~cedimentos, envolve~do entidades
do GDF e da Onião.
_Brasüia, 8 de outubro de 1986. - Deputado
José Aparecido de Oliveira,- Governador do
Distrito Federal.
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civa em reJação ao homem do campo, desestimulando a agricultura, através do estabelecimento
de preços mínimos totalmente defasados, agra~
vada ainda pela agiotagem dos bancos e pela
indiferença das autorklades responsáveis pela as·
sistência ao homem do campo. Impõe--se, neste

instante, a implantação de uma polrtica agrária
diferenciada que respeite as características e os
problemas de cada Região e privilegie os Estados
mais carentes.
Agricultor e Governo não fa1am a mesma lin·
guagem e por isso não se entendem. A política
agrícola do Governo, se assim podemos chamar,
é formuJada nos gabientes, pelos tecnocratas que
não conhecem a realidade do campo, as pecu1iaridades de cada Estado, os seus problemas, as
suas ansiedades e as medidas anunciadas com
toda a pompa e estardalhaço são sempre recebidas com profunda preocupação e decepção, pois
não condizem com as expectativas do agricultor

e são incompatíveis com os aJtos custos para
a produção dos alimentos.
O Governo continua insensível aos protestos
dos produtores rurais e impondo texas de juros
impraticáveis e preços mfnimos aviltantes. Não
sabemos o que o Governo pretende, mas sabemos sim que a atual situação é insustentável e
provocará uma crlse de abastecimento de conseqQências imprevisíveis se a politica agrícola atual
não for reavaliada e readaptada urgenter:nente às
circunstâncias do momento que estamOs vivendo.

l.Ima política agrtcola não pode se limita' à simples distribuição de terras, embora reconheçamos
a sua importância, pois o nosso agricultor terá
que ser assistido pelos órgãos governamentais
e amparado por um eficiente sistema de armazanagem que lhe dê a garantia necessária para produzir, certo de que terá o seu trabalho reconhecido
através de uma política justa que o livre da incerteza que atualmente o assalta. Não se poder improvisar no campo. Tudo precisa ser previamente
pensado e planejado, com a participação efetiva
dos próprios agricu1tores, através dos seus órgãos
de representação, estabelecendo-se. dessa forma,
uma política agrlcola racional que garanta a tranqüilidade no campo ·e a fartura nas mesas dos
brasileiros.
A Nação brasileira está perplexa, preocupada
com a gravidade do momento que vivemos, sem
perspectiva de uma solução a curto ou médio
prazo, com a ac_eleração desenfreada do custo
de vida e o conseqUente achatamento salarial,
tomando-se imprevisível qualquer prognóstico no
campo econômico.
Alguma coisa precisa ser feita, com w-gência,
no sentido de mudar os rumos da nossa economia. O povo está desiludido e já não confia na
atuação dos Ministros da área econômlca depois
de ter sido ludibriado na sua boa fé, acreditado
e participado, com- entusiasmo, na implantação
do Plano Cruzado e tendo que assistir ao seu
esboroamento devido à impotência do Goveno
para manter a estabilidade econômica então alcançada.
Sr. Presldente, Srs. Senadores:
Rondônia precisa ser vista como uma prioridade nacional. O Governo tem uma dívida como nosso povo e precisa resgatá-la. Não queremos
favores do Governo, mas o que temos direito,
o que nos é devido corno o EStaâo mais novo
e mais carente da União. Queremos o mínimo
necessário para oferecer ao povo condições dignas de sobrevivência, com a implantação do sistema de saneamento básico. de postos de saúde,
escolas e a construção de habitações populares
_que nos possibilitem diminuir os índices de misb-
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rias e o déficit habitacional e_combater de forma

eficaz a especulação imobilfária. Queremo_s garantir o nosso direito de participação nos programas goveçnamentais, princ!palmente naqueles
que beneficiam as populações mais carentes.
Rondônia exige um tratamento diferenciado pelas suas caracterfsticas pecu1iares e não s_eria demais sugerir um tratamento tributário que permitisse ao governo do Estado enfrentar os proble. mas decorrentes da migração incrementando a
oferta dos serviços públicos devidos à população,
principaJmente quanto à Segurança Pública que
vive momentos de completa instabilidade, ameaçando a tranqüilidade da famí1ia rondoniese.
Apelo ao Sr. Ministro dos Transportes no sentido de promover a ampliação do nosso porto
e a provimentação e conservação das estradas
vicinais do meu Estado, permitindo assim um
meJhor esc:oatnento da nossa. produção. Estamos
ilhados, sem estradas vícinais e com um sistema
precário de comunicação viária e fluvial, que agrava, consideravelmente, os nossos problemas.
Necessitamos da presença mais efetiva do Ministério da Saúde, através da SOCAM. com a criação de outros postos de distribuição de medicamentos no [nterior do Estado que nos permita
enfrentar, com eficiência. a malária que é o grande
problema de Rondôni~. Precisamos interiorizar e
multiplicar esse serviço, evitando assim que muitos lares sejam enlutados pela total impotência
nossa para combater e controlar essa doença.
Seriti e vivi de perto esse problema, como médico
interiorano e sei o quanto ele é grave e ameaça
o nosso povo. Não se combate a malária pagando
salário miserável e vil ao borrifador.
Sofremos ténivelmente com os problemas de
abastecimento e impõe-se a construção de uma
central de distribuição em Porto Velho e a implantação de postoS no interior do Estado, propiciando
assim uma maior eficiência do nosso sistema de
abastecimento. Não podemos mais conviver com
o problema da falta de armazenamento, agravado
peJas dificuldades de escoamento e pela falta de
incentivo; decorrente da atual política econômica.
Como vêem "às Senhores, muito temos a reivin_dicar_junto ao Governo Federal e esperamos que
o sr. Ministro da Agricultura seja sensível às nossas necessidades, aclonando os órgãos ligados
à sua Pasta para propiciar ao meu Estado a solução desses graves problemas.
Apelo também ao INCRA, no sentido de dar
uma melhor assistência aos nossos colonos, principalmente àqueles que procuram o nosso Estado
em busca da terra para produzir o nosso alimento.
Eles precisam da orientação e assistência dos
técnicos do_ INCRA para um melhor aproveitamento do solo e melhores resultados na colheita.
A Aliança Democrática assumiu um compromisso público com o povo brasileiro e estamos
certQs de que ele será cumprido. Não podemos,
imptmemente, frustrar a confiança em nós depositada e por Jsso mesmo acredito que o Governo
Federal promoverá as correções de rumo que
se impõem na nossa economia, restaurando a
confiança popu1ar e revigorando a nossa esperança num futuro melhor.
•
A SOFRAMA está comemorando 20 anos de
ação profícua na Região Amazônica e é inegável
a folha de serviços prestados por esse órgáo, com
reflexos inevitáveis sobre a ecOnomia do meu.Estado.
ParabenizO: a sua administração e, ao mesmo
tempo, reivindico uma presença mais marcante
desse órgão em Rondônia, com a ampliação do
número de postos de atendimento, interiorizando
e descentralizando os seus serviços.
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N9 dia 15 de março óltimo, assumiu o Governo
do meu Estado o meu correligionário e amigo
Dr. Jerônimo Santana. Sabemos das dificu1dades
que serão enfrentadas por S. Ex', mas conhecemos também a sua. tenacidade e capacidade
de luta e esperamos que, com austeridade e muito
trabalho, ele possa recuperar as nossas finanças
e cumprir as promessas feitas pelo nosso Partido
na última campanha eleitoral.
Faço meu último apelo ao Sr. Ministro das Minas e Energia, no sentido de agilizar o término
da construção da hidrelétrica Samuel, imprescindível ao nosso desenvolvimento e que faça constar dos planos do seu Ministério a construção
de outras hidrelétdcas em Rondônia, pois não
podemos conceder um Estado forte sem energia
elétrica suficiente para atrair e alimentar as indústrias que formarão o nosso futuro parque industrial, imprescindível para aumentar a oferta de empregos para as novas gerações e para aqueles
que ali chegam anualmente.
Srs. Senadores:
Procurei apresentar, da maneira mais sucinta
passivei, os problemas e as apreensões da nossa
gente. Confiamos no Governo Federal e esperamos que ele seja sensível aos nossos apelos e
queoon~ganosdevoNeraconfiançaneJedepoffi

tada, reorganizando a nossa economia e conduzindo o Brasil, nessa fase de transição, visando
à conquista de nossa estabilidade política, social
e económica.
Ainda nao pei'demõs a esperançar Acreditamos
neste País e no seu povo e tenho a certeza de
que somos maiores que os nossos problemas
e que saberemos, mais uma vez, superar os obstá~
cuJos que se nos apresentam e sairemos vencedores de mais esta batalha, somando os nossos
esforços aos esforços do Governo e juntos construiremos o Brasll dos nossos sonhos, deixando
para as gerações que nos sucederem um Brasil
mais forte e mais justo.
Muito obrigado. (Muito 15Eml)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão, convocando sessão extraordinária a realizar~se amanhá, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei
da Câmara n' !56, de 1986 (N' 6.694/85, na Casa
de origem), de inidativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre o registro da propriedade marítima e dá outras providências (dependendo de parecer).

-2Discussão, em Segundo turno, do Projeto de
Lei da Câmara n9 162, de 1986 (N~> 8.088/86,
na Casa de origem), de inicistiva do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a criação
de cargos na Categoria Funcional de TéCrUco deControle Externo do_ Grupo-Atividades de Controle_ Externo do Quadro permanente da Secretaria Geral do TribWlal de Contas da União, e
dá outras providências, tendo
PARECER ORAl. FÃVORÁVEL. proferido em
Plenário, e dependendo de Parec_er sobre as
Emendas de Plenário.
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-3Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei da Câmara n• 133, de 1986 (N 9 6.057/85,

na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera o Anexo li da Lei
N9 7.324, de 18 de junho de 1985, que "cria a
13' Região da Justiça Qo Trabalho e __o_respectivo
Tribunal Regional do Trabalho, institui a corres-

pondente Procuradoria Regional do Ministério Público da União jur1to à Justiça do Trabalho, e dá
outras provfdênci~s (dependendo de parecer).

-4Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei da Cllmara No 165, de 1986 (N' 8.389/86,
na Casa de Origem), de iniciativa do Senhor Presi-

dente da República, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de primeira instância
e dá
cer).

outr~s

providências (Dependendo de Pare--

-5Mensagem N• 549, de 1986 (N• 768/86, na

Origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo a contratar Operação de Crédito no _valor equivalente,
em cruzados, a 1.310.000,00 OTN, para os fins
que especifica (Dependendo de Parecer).
-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Está encerrada- 1:1_ se_S~o.
(Levanl'11-seasessãoàs J9horase 6mínu--

tos.)

Art.. 2 9 Este Aio terá vigência a partir de 1<:>
de março de 1987.
Art 39 Revogam-se as disposições em contrário.

_

Sala da Comissão Diretora, 19 de março de

1987. - Humberto Lucena - José lgnáclo
Fen-elra- Jutahy Magalhães- Odadr Soares - Joio Castelo.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
1'1• 16, de 1987

A Comissão Dlretora. do Senado Federal, no
uso de suas atribuições regimentais e considerando as disposições constantes do arl 1~ do Decreto-Lei n9 2302, de 21 de novembro de 1986,
Resolve:
Art. 19 Os valores de vencimentos, salários,
gratificações e proventos dos servidores do Senado Federal, faxados pelo Aro n~ 02, de 1987, da
Comissão Diretora, ficam reajustados em 20%
(vinte por cento), a partir de 19 de março de 1987.
Parágrafo único- O disposto neste artigo aplica-se- aos valores de salário-base e gratificações
dos servidores do Centro Gráflcp - CEGRAF e
do Centro de Informática e Processamento de
Dados- PRODASEN.
Arl 29 /!\ despesa decorrente da aplicação
deste Ato correrá à conta das dotações destinadas
ao Senado Federal e aos seus órgãos supervisioi1ã:dos, no Orçatnent() Geral da União.
Art 39 Este AtO entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Sala da Co_missão Diretora, 19 de março de
1987. -Humberto Lucena- José Jgnádo
Ferreira- Jutahy Magalhães- Odadr Soa-

res - Joio Castelo.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
1'1' 17, de 1987

ATA DA 353• SESSÃO, REALIZADA
EM 5 DE DEZEMBRO DE 1986
(Publicada no DCl'l -Seçlio 11- de 6-12-86)
RE1lF1CAÇÃO

Regulamenta o credendamento de representantes de órgãos Públicos e entidades dlversas junto ao Senado FederaL

Março de 1987
§ 2~ Satisfeitas as exigências deste Ato, a Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas encaminhará ao Primeiro-Secretário informação recomendanào ou não o credenciamento.
Art. 4~ Compete aO Primeiro-5ecret:ário aceitar ou rejeitar a indicação para o credenciamento
e recomendar a substituição do credendado por
outro representante, s_empre que julgar conveniente.
-·
Art. 59 O credenciamento não acarr~tará
ânus ou vinculo de qualquer espêcie para o Sena_do Federa] e terá yalidade enquanto durar o mandato da autoridade que o concedeu, ~eto nós
casos de substituição.
Art. 6~ Os -credenciados com base neste Aro
terão aCesso às dependências do S~e:nado federal,
excluidas as áreas privativas de Senadores.
Arl _ 7_9 A credencial de identificação conterá
os seguintes _elementos:
I~ Número de ordem;
n- Nome, filiação e fotografia do credenciado;
m- Nome da entidade representada;
IV- Prazo de validade;
V -Assinatura do portador;
VI-Assinatura do Primeiro-Secretário.
Ãrt. 89 A atuação do credenciado é restrita
a:
I - obtenção de informações e avulsos sobre
proposições em tramitação no Senado, versando
sobre r:natéria do campo específico da entidade
representada;
n- permissão de acesso limitado ao Serviço
de Sinopse, ao relator da proposição, membros
de Cpmissão e órgãos de assessoramento legisla~
tivo do Senado Federal, se considerado conveniente pelo respectivo titular:;
m- fornecimento d~ subsídios, em {livel técnico, de caráter exclusivamente documental. informativo e instrutivo.
Parágrafo únic::o. O credendado é responsá~
vel, perante o Senado Federal, pelas opiniões que
emitir e iri(ormações que prestar.
Art. 99 Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 1O. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretara, 19 de março de

A COmissão Diretora do Senado Federal, no
1987. - Humberto Lucena - José lgnáclo
uso de suas atribuições, resolve:
Fen-elra- Jutahy Magalhães- Odadr SoaArt 19 Os Ministérios, órgãos sujeitos a suNo cabeçalho do Projeto de Lei do Senado
res -João Caste1o.
pervisão ministeria1, as Confederações e as Feden9 279, de 1986, na página n9 4888, 1• coluna,
rações Nacionais constituídas na forma do dfsOnde se lê:
posi::o-nõ-artigo 534, § 29, da CLT, as Entidades
COMISSÃO DIRETORA
Eclesiásticas e as representativas de quaisquer
PROJETO DE lEI N• 279, DE 1986
cultos, organizadas em nível nacional, as entida~
des civis e as representativas de profissionais libe1' Reunião Extraordlnárla reallzada,
raiS de âmbito naçionai. poderão solicitar o creem 19 de março de 1987
denciamento de representantes que, eventualPROJETO DE LEI DO SENADO N• 279, DE .1986 - mente, possam prestar informações específicas
de suas respectivas áreas ao Sen~o Federal.
Aos dezenove dias do mês d.e março_ de um
Art. 2 9 Os Ministérios poderão indicar até 2
mil novecentos e oitenta e sete, reuniu-se extraor-(dois) representantes e os dem<Us órgãos 1 (um)
dinariamente a Comissão Diretora do Senado Ferepresentante.
deral, às dezessete horas e binta minutos, sob
Art. 3 9 O credenciamento sel;'á solicitado pelo
a Preslclência do Senhor Humberto Lucena, PresiATO DA COMISSÃO DJRETORA
titular do órgão ou entidade interessados ao Pridente, e com a presença dos- S~ores Senadores
1'1• 15, de 1987
meiro-Secretário, ·a quem caberá conceder cre- José lgnácio Ferreira, Pri_meiro-Vice-Presidente;
denciais, ficando o controle e a supeMsão admi- Jutahy Magalhães, Primeira~Secretárlo; Odacyr
nistrativa das concessões a cargo da Secretaria
Soares, Segundo-Secretário; e João Castelo,
A Comissão Dire_tQrª do_ Senado Federal, no
de Divulg"a.ção e_ de Relél.ções PúbUcas.
Quarto-Secretário.
uso de suas atrlbuiçõe~ legais constantes do pe9
§~ 1 O processo de credenciamento será insDeixam de compéJ!ecerpor motivos justificados
creto Legislativo~ 114, de 1982,_prorrogado pelo
truído com os seguintes elementos para avaliação _-os Senhores Senadores Lourival Baptista, SegunDecreto Legislativo n9 18, de 1986, Considerando
do órgão controlador:
do-Vice-Presidente e Dirceu Carneiro, Terceiroo disposto no art. 19 do Decreto-Lei n9 2_:302,
Secretáriq.
I-ComproVação de nacionalidade brasileira;
de 21 de novembro Q.e 1986. Resolve:
H- Cópia da Carteira de Identidade;
Dando inicio aos trabalhoo, o Senhor Presidente
Art. 19 Os valores dos SY.Psídios
ill- Duas fotografias tamanho 3x4;
conc:ede a palavra ao Senhor Primeiro--Secretário
e variável) dos Sen_adores da República, bem co-IV- "Curriculum vitae";
que relata os seguintes assuntos:
mo a ajuda de custo, fixados pelo Ato n9 01, de
V- Cópia da Ata da Assembléia ou da reunião
19) Processo n9 005229~a7-1 no qual a Dir-etor::
1987, da Corilissão Diretora, ficam reajustados
em que foi eleita a diretoria que o indicou.
em 20% (vinte por cento).
de Subsecretaria de Arquivo solicita autorização

cParte ·riXa

Março de 1987
da Comissão Diretora para incinerar documentos
que ocupam espaço útil na Seção de Arquivo
Histórico. O Parecer do Relator, favorável à autorização é aprovado pelos presentes.
21') Processo no 004525-87-6 Oride o servidor
Carlos Augusto Contreiras Almeida, Técnico Le-

gislativo, requer cancelamento de sua licença para
tra~

de interesses particulares a partir de 9 de

março de 1987. O Parecer do ReJator, com base
nas informações contidas no Processo, é pelo

acolhimento do pleito. Após debate do assunto,
é o Parecer aprovado pelos presentes.
3 9 ) Proposta de Ato da Comissão Diretora regulamentando o credenclamento de representantes

de Órgãos Públicos e entidades diversas junto
ao Senado Federal. Os presentes analisam e di~
cutem a matéria aprovando o Parecer do Relator.
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Em seguida é assinado o Ato respectivo, que vai
à publicação.
4~>) Proposta de Ato da Comissão Diretora apli~
cando ao subsídio dos Senhores Senadores as
disposiÇões do Decreto-lei n~' 2.302, de 21 de
novembro de 1986, reajustando--os em 20% (vinte
por cento). Após debate do assunto é o Parecer
aprovado sendo assinado o Ato respectivo, que
vai à pubUcação.
59) Proposta de Ato da ComJssão Diretora estendendo aos servidores do Senado Federal, do
PRODASEN e do CEGRAF o disposto no art. 1~'
do De:ereto-Jei n~> 2302, de 21 de- nOvembro de
1986, reajustando as respectivas remunerações
em 20% (vinte por cento). Os Senhores Senadores presentes aprovam a proposta do Relator
e, em seguida, assinam o Ato consubstanciador
da medida, que vai à publicação.
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Dando seqüênda à Reunião, o Senhor Presidente concede a pãlavra ao Senhor Primeiro-VicePresidente, que relata matéria relacionada com
a doação de mobiliário que foi usado pelo atual
Presiderite da República, quando Senador, para
o Museu José Samey, que será construído em
São Luís. no Estado do Maranhão. O Parecer do
Relator é favorável ao acolhimento do pleito, opinião essa que é referendada pelos demais Membros presentes.
Nada mais havendo a tratar, às vinte horas,
o Senhor Presidente declarou encerrados os tra~
ba1hos, pelo que eu, José Passos Pôrto, DiretorGeral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei
a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, em I 9 de março
de I 987. -Humberto Lucena, Presidente.
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ANO XLII

SENADO FEDERAL
--- ---sUMÁRIO
1 - ATA DA 8• SESSÃO, EM 24 DE
MARÇO DE 1987
1.1-ABERTORA
12- EXPEDIENJ"E

1.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara
156/86 (n•
6.694/85, na Cas-a de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dis-

n•

põe sobre o Registro da Propriedade Marítima

1.2.1- Mensagem do Senhopo Presi-

- d a RepúbUca
De agradecimento de comunicação:
N9 53/87 (n9 65/87, na origem), referente

à aprovação das matérias constantes das Men·
sagens da Presidência da República n?s 727,
72SJ e 772186 e40/87.
1.2.2. - Oficio do Sr. 1•-Becretárlo da
Câmara dos Deputados

Encaminhado Arevisfjo do Senado o seguinte

projeto:

--

--

---

Projeto de Lei da Câmara n• 1/87 (n• 5/87,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República. que altera disposi·
tivos do Decreto--lei n9 200, de 25 de fevereiro
de 1967, modificado pelo Decretc>Jei n9 900,
de 29 de setembro de 1969,-e pelo Decreto-lei
n~' 2.299, de 21 de novembro de 1986, e dá
outras providências.

1.2.3- Comunicações da Presidência
Designando o Sena"dor LoUri.Vâl T~âptlsta,
para representar o Senado Federal na I Conferência Latino-Americana de Comunidades Te·
rap_êuticas para Farmacodependentes e AJcoolistas, a realizar-se de 2 a 5 de abril em
Campinas-SP.
-Recebimento do Oficio n" S/1/87 (n9
21 ;87-GP, na origem}, solicitando a retificação
da Resolução n' 392/86.

1.2.4- Discursos do Expediente
SEJYADOR LOUR/VAL 13AP71STA, como Uder-Audltoria que teria sido promovida
pelo recém--eleito Governador do Estado de
Sergipe, relativa à gestão do ex-Governador
João Alves Filho, notida veiculada no "Correio
Braziliense".

SENADOR JOSÉ FO<MÇ'I - Momento
pofrtic-o _e econôtnico por que paSsa o País.
SEIYADOR VlRGfuO TÁVOJÇ~ - Proble·
mas econômicos vividos pelo País.

e dá outras providências. Discussão adiada,
por 30 dias, nos termos do Requerimento n~>
22/87, após usar da palavra o SenadOr Roberto

·campos.

-Projeto de Lei da Câmara n9 162/8_6 (rt'
8.088/86"" _na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dis-põe sobre a criaçãq de cargos na categoria
funcional de Técnico de Controle Externo do
Grupo-Ativldadj!s ge Controle Externo do

Quadro Permariente~ da Secretaria Geral do
Tribunal de Contas da União, e dá outras provi-

dêndas. Aprovado o projeto e rejeitadas as
emendas de plenário,---após pareCer proferido
pelo Senador Mauro Benevides sobre as
emendas, tendo usado da palavra os Senadores ~elson Carneiro, Chagas Rodrigues e
Cid Sab6ia de Cwvalho. Asanção.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 133/86 (n~'
6.057/85, na Casa de oriQem), de iniciativa
do Senhor Presidente .da República, que altera
o Anexo ll da Lei rt' 7 .324, de 18 de junho
de 1985, que cria a 13' Região da Justiça
do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho, instibli a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público da
União junto à Justiça do Trabalho, e dá outraS
providêndas. Aprovado em primeiro turno,
após parecer prOferido pelo Senador Chagas
Rodrigues.
-Projeto de Lei da Câmara n9 I 65/86 (n~'
8.389/aõ, ria Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobie a reêstruturaçáo da Justiça FederaJ
de Primeira Instância e dá outras providências.
Aprovado em primeiro turno, a-p6s parecer
proferido pelo Senador Wilson Martins.
-MensÃQem nO? 549/86 (n9 768/86, na
origem}, relativa à proposta para qu~ ~-eja auto-

SE!'IADOR RONAJ..Eio ARAcMO ---Ção da greve dos bancários no País.

Situa-

rizado o Governo do Estado de São Paulo
a contratar operação de crédito no vaJor equivalente, em cruzados, a 1.310.000,00 OTN,

para os fin~ que especifica.. Aprovada nos
termos do Projeto de Resolução n9 9/87, constante do parecer do relator, Senador Nabor
Júnior.

-Re dação fina] do Projeto de Resolução
n9 9/87, constante do itein 5 Qa OrQem do
Dia. Aprovada. À promulgação.
1.3.1-DiscursosapósaOrdemdoDia
SEJYÁDOR DIVALDO SaR(JAGY- Lê nota
encaminhada ao "Correio Braziliens_e" esclarecendo sua atitude em relação ao acúmulo
_da pensão de _ex•govemador com os subsídios
parlamentares. "O dia internacional para a eliminação da dlscrlminação rac!a}".
_
SENADOR ALBANO FRAIYCO -AproVei;

tamento industrial do cloreto de sódio, compulsoriamente prodw:ido a partir da extração
de potássio.

1.3.2 -Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão.

1.4-EI'!CERRAMENTO
2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM
SESSÃO ANTERIOR
Do Senador Virgílio Távora, pronunciadOs
na sessão de 23~3~87.
DO Senador Nelson Carneiro, _prommciado
na sessão de 23~3~87.
3-ATOS DO PRESIDEI'I'IE N•s 104
a 107, de 1987
4 - ATO DO PRIMEIROSECRETARIO N• 4, de 1987
5 - PORTARIA DO PRIMEIROSECiurrARIO N' 3, de 1987
6 - PORTARIA DO DIRETOR·GERAL
n•6, de 1987
7_- CONCQRSO P<iBUCO PARA TA·
Q(ÚGRAFO LEGISLATIVO

I Ato de homologação

do resuhado do con-

curso.
8 - MESA DUmi"ORA
9 - LIDERES E VICE-LfDERES DE
PARTIDOS.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PORTO
Diretor~Geral

Impresso_ sob a r::e_sponsabilidade da Mesa do ~enado Federal

do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
ASSINATURAS

Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestral ··········~··················'"····-····,-·~-· Cz$ 264,0Q
Despesa c/ pastagem ................. ·-·-······- ..•.•. Cz$ 66,00
(Via Terrestre)
330 00

J?iretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Diretor Industrial

TOTAL

Exemplar Avulso ···········-··----·---~~----.--~-~

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Diretor Adjunto

'

2.00

Tiragem: 2.200-exemplares.

Ata da 8"' sessão, em 24 de março de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs.: Senadores Humberto Lucena, Jutahy Magalhães
e Aluízio Bezerra
~ l!do o_seguinte

ÀS 18 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS

SRS. SENADORES:
-Mário Maia -

Aluizio Bezerra -

EXPEDIENTE

I'jabor Jú-

nior- Leopoldo Perez-Carlos De'Carli -Fábio
Lucena - Odacir Soares - Ronaldo Aragão João Menezes - Almir Gabriel
- Jarbas Passarinho - AJ~ndre CoSta.....:.:_ Edison Lobão - Joã9 Lol;lo - Cha,gas RodrigUes
- Hugo Napoleão- VII'gíllo Távorà:- Od Sa-

MENSAGEM DO PRESIDEI'ITE
DAREPÓBUCA

Olavo Pires -

bóia de Carvalho - Mauro Benevides - José
Agripino- L.avosier Maia - Marcondes_ Gadelha
-Humberto Lucena- Raimundo Lira- Nivaldo
Machado -Antonio Farias- Mansueto de Lavor
- Guilherme Palmeira - Q_ivaldo Suruagy Teotonio Vilela Filho -Albano Franco ....... Francisco Rollemberg- Lourival Baptista-- Luiz-Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -José
lgnácio Ferreira --GerSon C8mata- João Calmon -Jarnil Haddad- Affonso Arinos- Nelson Carneiro- Ronan Tito- Fernando Henrique
Cardoso - Mário Covas - Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior- Pompeu de SOuza -Mauricio Corrêa - Meira Filho - Roberto_ Caffipos
- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda
- Rachfd Saldanha Oerzí - Wilson Martins leite Olaves - Affonso Camargo - Nelson Wedekin --Carlos Çhiarelli -José Paulo Bisol_José Fogaça
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .....,A lista de presença acusa o comparecimento de
62 Srs. Senadores. Havendo número regimental,

declaro aberta a sessão..

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretárlo procederá à leitura do Expediente.

- _."~ ~ ã9:fi:CfeC~:iitO C:le comunla.ção
-

N 9 53/87 (n9 65/87, na origem), de 23 de março

do commte ano, referente à aprovação das matérias constantes da$ Mensagens da Presidência da
República n<11 727, 729 e 772, de 1986 e 40 de
1987.

OÁCIO
Do Sr. l•·Seeretárlo da Câmara dos Depu·
tados, encaminhando à revisão do Senado
autógrafo do seguinte projeto:
~.PROJETO DE

LEI DA CÂMARA
N• 1, de 1987

(N•_ 5/8'7, na Casa de origem)

sr. Presideirte da República
Alten1 dlspositJvos do Decreto-lei n•
200,de.25 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-lei n• 900, de 29 de
setembro de 1969, e pelo Decreto-lei n~
- 2.299, de 21 de novembro de 19~ e
dá outras providências.
--- O Coilgresáo NacionaJ decreta:
A.rt. 1~-O Decreto-lei n 9 200, de 25 de fev~
, i"eir<;~._d~ _1_9Q7, alterado pel~ Decr~to--lei n"' 900,
De iniciativa do

i 969, e pelo Decrei
n• 2299, de 21 de novembro de 1986, ~t
e:vigorar com as seguintes alterações:
I- o inciso Ddo arl49 fica acrescido da se~
te alínea d, passando o atual § 19 a p<>!~~:
úníco, na- forma- abaixo:
de 29- de setembro de

"Art. 4•- ..............~_..:__
11- .....................----~ ~
d) fundações públicas.

-·-····-. ·--.--·--_.._,__ _

- ParágfafO único. - As entidades c
preendidas na .Administração Indireta •: ~
Iam-se ao Ministêrio em cuja área de coa
tência estiver enquadrada sua principal
dade.''
D-a art. 59 fica acrescido de um inciso ,
parágrafo, a serem numerados, respectivarr:
como inciso IV e § 3'1, na forma abaixo:

.............................=-::--'N -Fundação Pública-a entidade.
da de personalidade jurídica de _direito :
d.o. sem fins lucrativos, criada em virtr ~~
autorização legislativa, para o deser.:
-mente de atividades que não exijam c:
ção por órgãos ou entidades de direito!
- co, com autonomia administrativa, y.=.:,
nio próprio gerido pelos respectivos 6,
de direção, e funcionamento c::ustel'ttf<_
recursos da Qnião e de; outras fontes.
§ 39 As entidades de que trata o ;,
IV deste __actigo adquirem personalidad.dica com a inscrição da. e~cn'tura púbii·
sua constituição no Registro Civil de p,-:,
Jurídicas, não se lhes aplicando as d;
disposições do Código Civil cor-~cei-ncút
fundações."
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Art. 29 São classificadas como fundações pú~
blicas as fundações que passaram a integrar a
Administração Federallndireta, por força do dis-

posto no § 2' do art. 4• do Decreto-lei n' 200,
de 25 de fevereiro de 1967, na redação dada
pelo Decreto-lei

n~

2.299, de_ 21

qe

novembro

de 1986.
· ·
Art. 3q As universidades e demais institufções

federais de ensino superior, estruturadas sob a
forma de autarquia ou de fundação pública, terão

wn

Plano Único de Oassificação e Rebibuição

de Cargos e Empregos para o pessoal docente
e para os servidores técnicos e administrativos,

aprovado, em regulamento, pelo Poder Executivo.
assegurada a obsetvància do princípio da ~no
mia salarial e a uniformidade de critérios tanto
para ingresso mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, quanto para a promo-

ção e ascensão funcional, com valorização do
desempenho e da titu]ação do servidor.
§ 19 Integrarão o Plano Único de Oasslficação e Retribuição de Cargos e Empregos previsto

neste artigo:
a) os cargos efetivos e empregos permanentes,
estruturados em sistema de carreira, de acordo
com a natureza, grau de complexidade e responsabilidade das respectivas atividades e as qualificações exigidas para o seu desempenho;
b) as funções de confiança, compreendendo
ativídades de direção, chefia e assessoramento.
§ 2 9 O Poder ExecutivO estabelecerá, no regulamento mencionado no caput deste artigo, os
critérios de redassiflcação das funções de confiança, de transposição dos cargos ·efetivos e empregos permanentes integrantes dos atuais planos de classificação de cargos e empregos, bem
como ns de enquadramento dos respectivos ocupantes, pertencentes às instituições federais de
ensino superior ali referidas, para _efeíto de inclusão no Plano único de Oassificação e Rebibuição
de Cargos e Empfegos. __ _ _ __ __
.
§ 39 -Os aruais SeM dores das autarquias federais de ensino superior, regidos pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos CIVis da União, serão incluídos no Plano Único de Oassificação e Retribuição
de Cargos e EmpregoS,-seio pÍ"ejuíZo de sua permanênda no respectivo regime juridlco, aplicando-se-lhes o disposto no § 49 deste artigo. § 49 A partir do enquadramento do servidor
no Plano Ónico de Oassificação e Retílbuição de
Cargos e Empregos, cessará a percePÇãO de qualquer retribuição nele não expressamente prevista.
§ Si> o disposto neste artiQO -e SeQwntes aplica-se aos Centros Federais de EducaçãO Tecnológica e aos estabelecimentos de ensino de J9
e 29 graus, subordinados ou vinculados ao_ Ministério da Educação.
Art. 49 A data-base e demais critérios para
os reajustamentos de vencfmentos e salários dos
servidores das entidades a que se refere o art.
3 9 desta lei serão os estabelecidos para as instituições federais de ensino superior, estruturadas sob
a forma de fundação.
Parágrafo único~ __ Ein-_deCorrência do dispostO
neste artigo, não se aplicarão aos servidores das
autarquias de ensino superior, incluídos no Planç
único de Oassificação e Retribuiçáo de Cargos
e Empregos, os aumentos o_u reajustamentos de
vendmentos e salários concedidos aos servidores
da Administração Federal.
Art. 5 9 Observado_ o disposto no caput do
art 3 9, ln fine, desta lei, os requisitos e nonnas
sobre ingresso de pessoal nos empregos do Plano
Único de_ QaSsificação e Retribuição de .Cargos
e Empregàs, bem como sobre transferência ou
movimentação, promoção e ascensão dos servi-

dores nele incluídos serão fixados no regulamento
a que se refere o mesmo artigo.
Art. 6? Não haverá, para qualquer efeito, equi~
valênda ou correlação entre os caraos. níveis salariais e demais vãntagens do Plano Urtico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de
que trata esta lei, e os cargos, empregos, classes
e referências salariais dos atuais planos de classifi~
caçáo e retribuição de cargos e empregos dos
órgãos e _entidades-da Administração Federal.
Art 79 No prazo de 90 (noveilta) dias, contados da vígência d~sta lei, o Ministério da Educaw
ção, em Cõiljunto com a Secretaria de Admini~
traç:ão Pública da Presidência da Repúplica, ado-tará as_providências necessárias à aprovação do
Plano Onico de Qassificação e_ Retribuição de Car~
gos e Empregos de que trata o art. 39 desta lei.
Art. 89 O enquadramento de seiVidores no
Plano Único de Classificação e Rebibulção de Car~
gos e Empregos produzirá efeitos financeiros a
partir do primeiro dia do mês subseqUente ao
da vigência desta I~i.
Parágrafo único. As importâncias percebidas
pelo servidor, no periodo compreendido entre o
primeiro dia do mês subseqUente ao da vígêncla
desta lei e da data da publicação do ato do respectivo enquadramento, serão deduzidos do montante a que verlha fazer jus em decorrência da
aplicação do disposto neste artigo.
Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de soa
-publicação.
Art. 10. Revogam-se os§§ 2 9 e 39 do art 49
do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
nele incltúdos pelo Decreto-lei n? 2.299, de 21
de nov_embro de I 986,_ -bem _como o art. 2 9 do
Decreto-lei n" 900, de 29 de setembro de· I 969,
e demais disposições em contrário.
-·~--MENSAGEM

N• 4!, DE 1987

:ExCeientisslmos ..Senhores Membros

gr~sso Nacional:

do Con-

Nos termos do artigo 5 I _da Constituição Fedetal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação_ de Vossas Excelências, acompanhado de
ExPOsição de Motivos dos Senhores Ministros de
Estado da Educação e Chefe da Secretaria de
Administração Pública da Presidência da Repóblica_. o_~nexo projeto de lei que "altera dispositivo
do Decreto-lei n 9 200,_de 2.5 de fevereiro de I967,
modificado pelo Decreto-lei n9 900, de 29 de setembro de 196_9, e pel9 Deo:eto-lei n?- 229~, de
-2 I de novembro de. 1986, e dá outras provldên·
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de ensino superior mencionadas no § 31 do mes-mo dispositivo.
_
2. O Objetivo central subjacente a essa medida
é o reconhecimento da natureza pública de tais
instituições. a partir dos pressupostos que se identificam em sua constituição e condições de fun#
danamento, vez que, apesar de dotadas de perso-naJidade jwidica de direito privado, foram e são
criadas pelo Poder Público, recebem transferências orçamentárias da União e têm por ftnalidade
precípua o desempenho de ativídades típicas do
setor público, por aplicação do princípio da descentraJização administrativa.
3. Com efeito~ embora incluídas as referidas
entidades na Administração FederaJ_Indireta, por
força do disposto no § 2 9 do aJ_tigo 4 9 do Decreto-lei n~ 200, de 19_67, cOrrl a redação_ dac_l_i} pelo
de rt' 2.299, de 198Õ, o fato é que o caráter.nítidamente público das resPectivas funções há muito
vem se demonstrando incompatível com as condições estabelecidas. para sua constituição, no
artigo 2 9 do Decreto-leLn9 900, de_ 1969, como
sejam a participação, no respectivo património
e dispêndios ~correntes, de recursos privados equivalentes a, no mínimo, um terço- do total, bem
como a satisfação dos requisitos fixados nos artigos 24 e seguintes do Código Civil, as quais, por
essa razão mesma, se exauriram no tempo e no
espaço, por sua iriadequação à realidade administrativa, ressalvada contudo a exigência de inscrição no Registro Cívíl das Pessoas Juridicas, o
que conferiria a indispensável publicidade ao ato.
-4. Além disso, em consonàhcia com antiga aspiração da comunidade universitárial o anteprojeto, mantendo embora a dualidade juridica das
instituições federais de ensino superior - autar~
quias e furidações públicas -, vem garantir aos
respectivos servidores docentes, técnicos e administrativos _regime especial próprio de classifica~
ção, retrlbuiç!o e provímento dos respectivos c:ar90S: e funçÇles, oP.servado_o princípio de isonomia
na área de recursos humanos das referidas instituições, não só no que diz respeito à equivalência
salarial para funções iguais, como também no
tocante à uniformidade de critérios para ingresso
mediante concurso público e para promoção e
ascenção funcional, com valorização do desempenho e da titulação do servidor.

5. Autarquias e Fundações Públicas, onde se
ministre o ensino universitário, passam a ter, portanto, igual tratamento_através de um.Piano único
de Oassificação e Retnbuição de Cargos e Em~
pregOs _e de reajustamentos saJariais efetivos na
das".
mesma data-base,_ eliminando-se, dessa forma,
Brasília, 23 d~ -rev~éiro de 1987:- José Sardiferenças que não se jeistificam, em se tratando
ney._ ~
. de instituiçõe~ mantidas pela União e com objetiEXPOSIÇÃb DE-MOTIVbs N• 24, DE I 8 DE FE- -vos idênticos, porque integrantes do mesmo sistema -de ativídades federais.
VEREIRO DE ..f987, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E .CHEFE .
o assimjlado Plano Único, ademais, univerDA SECRETARIA DE ADM!NISTRAÇÃO PÚBUsalizará a exigência do concurso público para toCA .DA PRESID~NCIA DA REI'úBUCA.
,-_
dos os cãrgos e empregos das instituições fedeExcelentíssimo Senhor Presidente da Repúblirais de ensino superior, b que expressa desde
ca.
logo o exercício deuma prática democrática indisTem·os ã honra de submeter à elevada conslde~ pensável-à constituição deentidades públicas sóliração de voSsa Excelência o anexo anteprojeto
das e competentes.
de lei que, alterando os artigos 49 e 5 9 do Decre~
to-lei n9 200, de 25 de fevereiro de I 967, com
7. _Na certeza deque asproposJções ora apreas modiHcaçOes introduzidas pelos Decretos-leis sentadas representam importante passo noconn9 900, de 29 de seteinbrCi-de I 969, e n9 2.299, texto d8reforma daAdministração Federal, espede 2I de novembro de I986, inStitui naAdminis~
ciaJmente naárea doensino superior, onde, sem
traç:_ão Federal lndir~ta a figura ju,ri4ica da funda~
dúvida. se afirmarão como instrumento propulsor
ção pública, espécie em que passam a classifi· da constituição e implantação da nova universidade brasileira, temos a honra de propor a Vossa
car~se.. as entidades fundacionais de que trata
o § 29 do referido artigo 49, inclusive as fundações
Excelência o encaminhamento do anexo antepro-

-a

286

jeto de lei ao

Congr~sSo

Nadonal. caso mereça

aprovação.
Aproveitamos a oporb.mldade para renovar a

Vossa Excelência protestos de estima e distinta

consideração. ·- Jorge Konder Bomhausen,
Ministro de EStado da Educação - Alufzlo Alves., Ministro de Estado Extraordinário para As-

suntos da Administração.

LEOISLAÇÃO OTADA
DECRETO-La n• 200
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a organização da Administração Fedem!, estabelece dlretrlzes
para a Reforma Admlnlstrativa e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o arl 91', § 2<?, do Ato lnstib.Jcional n9 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:

TfrULOI
Da Administração Fedem!
Art. ]9 O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República auxiliado peJos Ministros de

Estado.
Arl 2'? O Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua
competência constitudonal,legal e regulamentar
com o auxilio dos órgãos que compõem a Administração Federal.
Art. 39 Respeitadas as limitações estabeleci-

das na Constituição e observadas as c:Usposições
legais. o Poder Executivo regulará a estrubJra.ção
e o funcionamento dos órgãos da Administração
Federal.
Art. 49 A Administração Federal compreende:
I -A Administração Direta, que se constitui dos
serviços integrados na estrutura administrativa da
Presidência da República e dos Ministérios.
H-A Administração Indireta, que compreende
as seguintes categorias de entidades, dotadas de
personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista.
§ 19 As entidades compreendidas na Administração lndireta consideram-se vinculadas ao
Ministério em cuja área- de competência estiver
enquadrada sua principal atividade.
§ 2 9 Equiparam-se- às Empresas Públicas,
para os ereitos desta lei, as Fundações instituídas
em virtude de lei federal e de cujos recursos participe a União, quaisquer que sejam suas finaJidades.
Para os fins desta lei, consider~-se:
I - Autarquia - o serviço autônorrio, criado
por lei, com personalidade juód.ica, património
e receita próprios, para executar atividades típicas
da Administração Pública, que requeiram, para
seu melhor funcionamento, gestão administrativa
e financeira descentralkada. _
.
H - Empresa Pública - a entidade dotada
de personalidade jurídica de direito póvado, com
património próprio e capital exclusivo da União
ou de suas entidades de Administração Indireta,
criada por lei para deseinpenhar atividades de
natureza empresarial que o Governo seja levado
a exercer, por motivos de conveniência ou contin_gência administrativa, podendo tal entidade revesArt. 59
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tir-se de qualquer das formas admitidas em direito.
m-Sociedade de Economia Mista - a entida·
de dotada de personaUdadejurídka de direito privado, criada por lei para o exerddo de atividade
de natureza mercantil, sob a forma de sociedade
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou à entidade da
Administração Indireta.
§ 19 No caso do indso m, quando a atividade
for submetida a regime de monopólio estatal, a
maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente.
§ 29 O Poder Exewtivo enquadrará as entidades da Administração lndireta existentes nas categorias constantes deste artigo.

DECRETO-La N• 900
DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Altera disposições do Decreto-lei n"'

209, de 25 fevereiro de 1967, e dá outras
provld~ndas.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército
e da Aeronáutt~ Militar, usando das atribu_ições
que lhes confere o artigo 1'? do Ato Institucional
n 9 12, de 31 de agosto de 1969, combinado com
o § 19 do artigo ~ do Ato Institucional n9 5, de
13 de dezembro de 1968, decretam:
Arl }9 Os dispositivos do Decreto-lei n9200,
de 25 de fevereiro de 1967, adiante indicados,
passam a vigorar com a seguinte redação:
..Art J9 Respeitadaacompetênciciconstitucional do Poder Legislativo estabelecida
no artigo 46, incisos D e IV, da Constituição,
o Poder Executivo regulará a estruturação,
as atribuições e o funcionamento dos órgãos
da Administração Federal."
'"Art. 5• .
-··-··---···-···[-

···············-················--····----·-

II- Empresa Pública- a entidade dotada
de personalidade jurídica de direito privado,
com património próprio e capital exclusivo
da Onião, criada por lei para a exploração
de atividade eoonômlca que o GoVerno seja
levado a ~ercer por força de contingência
de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas
em direito.
ID - Sociedade de Economia Mista - a
entidade dotada de personalidade juridica de
direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômic::a sob a forma
de sociedade anónima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioiia à
União ou a entidade da Administração lndireta".
··Art. 15. -·-~-

C!• ..............................·-···---

§ 29 Com relação a Administração Militar, observar-se--á a finalidade prectpua que
deve regê-la, tendo em vista a destinação
constitucional das Forças Armadas, sob a
~ fespOilsabilidai:ie dos respectivOs Ministros,
que são os seus Comandantes Superiores.
§ 3• ···········-·····-·--···-··-··---·----·····-'"
"Art 21 O Ministro de Estado exercerá
a supervisão de que trata este título coni
apoio nos Órgãos centrms.
Parágrafo único.. NO cas_o -dos Ministros
-Militares a supelVisãO ministerial terá, tam·

bém, como objetivo, colocar a administração
dentro dos princípios gerais estabeleddos
nesta lei, em coerência com a destinação
constitucional precípua das Forças Armadas,

que constitui a atividade-fim dos respectivos
ministérios."
'"Art. 23 ···························-··--§ I•

§ 2•

..................................................... _ _

······------···----§ 3' Além das fim_ç~s previstas neste
titulo, a Secretaria-Geral do Ministério do palanejamento e Coordenação Geral exercerá
as atribuições de Órgão central dos sistemas
de planejamento e orçamento, e a lnspetoria
Geral de Fmança.s cto Ministério da Fazenda,
as de Órgãos centrajs do sistema de administração financeira, contabilidade e auditoria."
~~ 31. A e~ação dos sistemas de
que trata o artigo 30 e a subordinaçã.o dos
respectivos Órgãos centrais serão estabelecidas em dec~o."
. _~
"Art 36. Para auxiliá-lo na coordenação
de assuntos afins ou interdependentes, que
interessem a mais de um ministério, o Presidente da República poderá incumbir de missão coordenadora um dos Ministros de Estado,cabendo essa missão na ausência de designação específica, ao MirUstro do Planejamento e Coord~nação Geral.
§ 1• ····················-·········-----..,-§ 2' ···············-·····-----···-§ 39 O disposto neste artigo não se aplica aos assuntos mili~res_. cuja coordenação
far-se-á diretamente pelo Presidente da República."
"Art. 37. O Presidente poderá prover até
4 (quatro) cargos de Ministro Extraordinário
para o desempenho de encargos temporários de natureza relevante."
"Art 40. O Conselho de Segurança Nacional é o orgão de mais alto rúvelr:to assessoramento direto do Presidente da República,
na formU],ação e na execução d.a Política d~
Segurança Nacional.
§ )9 .................. ..._.~
·~·----§ 29 No que se refere a execução da Política de Segurança Nacional, o Conselho
apreciará os problemas que lhe forem pra.
postos no quadro da conjuntura nacional ou
internacional."
·
"Art. 43. O Conselho dispõe de uma Secretaria Geral como órgão de estudo, plane-jamento e coordenação nO campo da segurança nacionaJ e conta COJll a col.élboração
da COmissão Especial da Faixa de Fronteiras
das Divisões de Segurança e Informações
dos MiniStérios Ovis e de outros órgãos complementares, cuja criação se tome impresc:indível ao cwnprimento de sua finalidade
constitucional."
"Art 45. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha de Guerra, pelo Exército
epelaAeronáutlca Militar, são inst:ittdções nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disdplina,
sob a autoridade suprema do Presidente da
República e dentro dos limites_ da-lei. As Forças ArmadaS, eSsenciais à execução da Política de Segurança Nacional, destinam-se à
defesa da Pátria e à garantia dos poderes
constituídos, da Lei e da Ordem.
Parágrafo úri1co. As Forç~s Armadas,
nos casos de calamidade pública, c::olaborarão com os Ministérios Civis Sempre que
solicitados na assitência às populações atingidas e no restabelecimento da _normalidade."
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"Art. 50 O Estado--Maior das Forças Ar~
madas, órgãos de assessoramento do Presidente da República tem por atribuições:
I __. Proceder aos estudos para a fixação
da Política. da Estratégia e da Doutrina Militares, bem como elaborar e coordenar os planos e programas decorrentes;
II - Estabelecer os planos para emprego
das Forças Combinadas ou Conjuntas e de

forças singulares destacadas para participar
de operações militares no exterior, levando
em consideração os estudos e as sugestões
dos Ministros Militares competentes;

m-

Coordenar as informações estraté-

gicas no campo militar;

N -

Coordenar, no que transcenda os

objetivos específicos e as disponibilidades

previstas no Orçamento dos Ministérios Mili-

tares, os planos de pesquisa de desenvolvimento de mobilização das Forças Armadas

e os programas de aplicação de recursos
decorrentes;
V-Coordenar as representações das For-ças Annadas no País e no Exterior;
VI -

Proceder aos estudos e preparar as

dedsões sobre assuntos que lhe forem sub·
metidos pelo Presidente da República."
"Art. 51. A Chefio do Estado-Maior das
Forças Armadas é exercida por wn oficial·
general do mais alto posto nomeado pelo
Presidente da República obedecido, em prin·
dpio, o critério de rodízio entre as Forças
Armadas."
..Art. 55. O Ministro da Marinha 'aerce
a direção geral do Ministério da Marinha e
é o ·Comandante Superior da Marinha de
Guerra."

"Art. 56. A Marinha de Guerra com·
preende suas organizações próprias, pessoal
em serviço e sua reserva inclusive as forma·
ções auxiliares conforme fixado em lei."
"Art. 57. ············--···-·-·-·~··-··

v-~-············..·--·--·...~-··---··.....

-Comando do Controle Naval do Tráfego
Marftimo.'
"Art. 58.

·

O Chefe do Estado·Mafor da

Armada exercerá, cumulativamente o cargo
de Comandante-Geral das forças menciona·
das no inciso V do artigo anterior."
"Art. 63. O .Ministério da Aeronáutica administra os negódos da Aeronáutica e tem
como atribuições principais a preparação da
Aeronáutica Militar para o cumprimento de
sua destinação constitucional e a supervisão
das ativídades da Aeronáutica Civil.
Parágrafo único. Cabe ao Ministério da
Aeronáutica:
I - Propor a organização e providenciar
o aparelhamento e o adestramento da Força
Aérea Brasileira, inclusive de elementos para
integrar as Forças Combinadas ou Conjuntas.
H- Orientar, coordenar e controlar as atividades da Aviação Civil, tanto comerciais como privadas e desportivas, observando,
quanto às primeiras, a orientação estabelecida pelo Conselho Nacional do Transportes,
nos termos do artigo 162 desta lei.
m- Estabelecer, equipar e operar, diretamente ou mediante autorização ou concessão, a infra-estrutura aeronáutica, inclusive
os serviços de apoio necessários à navega~
çãoaérea
IV- Orientar, incentivar e realizar pesquisas e desenvolvimento de interesse da Aeronáutica, obedecido quanto às de interesse

militar, o previsto no item IV do artigo 50
da presente lei.
V- Operar o Correio Aéreo Nacional.
VI - Estudar e propor diretrizes para a
Política Aeroespacial Na clonai.'
..Art 64. OMinistrodaAeronáuticaexer~
ce a direção geral das atividades do Ministério
-e e a· COmandante Superior da Aeronáutica
Militar."
"Art 65. A Aeronáutica Militar é constituída pela Força Aérea BrasileJra, por suas
organizações próprias e por sua resetva, inclusive as organizações auxiliares, conforme
previsto em lei.
§ }9 A Força Aérea Brasileira é a parte
da Aeronáutica Militar organizada e apare-lhada para o cumprimento de sua destinação
constitudonal e em pleno exercício de suas
atividades.
§ :29 -Constitui a reserva da Aeronáutica
Militar todo o pessoal suJeito à incorporação
na Força Aérea Brasileira mediante mobüi~
zação ou convocação, e as organizações "auxlUares, conforme fixado em lei."
"Art. 66. O Ministério da Aeronáutica
compreende:
_
1- Órgãos de Direção Geral:
-Alto Comando da Aeronáutica
-Estado-Maior da Aeronáutica.
-lmpetoria Geral da Aeronáutica
n- Orgãos de Direção Setorial, organizados em base departamental (artigo 24)
m-Órgãos de Assessoramento:
-Gabinete do Ministro
- Con.s_ultoria Jurídica
-Conselhos e Comissões
N- Órgãos de Apoio;
-Comandos, Diretorias, Institutos, Serviços e outros órgãos
V- Comandos Aéreos
-Comandos Territoriais.''

75;- Ós órQ-ãos da Administração
prestarão ao Tribunal de Contas, ou
suas. Q.~legações, os informes relativos à adrrrlnistração dos créditos orçamentários e facilitarão a realização das inspeções de controle externo dos órgãos de administração
financeira, contabilidade e auditorias.
Parágrafo único. As informações previstas
neste artigo são as imprescindíveis ao exerclcio da auditoria firumceira e orçamentária,
realizada Com base nos documentos enumerados nos itens I e II do artigo 36 do Decreto-lei n9 199, de 25 de fevereiro de 1967,
vedada a requisição sistemática de docuinentõS-Ou comprovantes arquivados nos órgãos da administração federal, cujo exame
se possa realizar através das inspeções de
controle externo."
..Art. 91. Sob.adenominaçaodeReserva
de Contingência, o orçamento anual poderá
conter dotação global não especificamente
destinada a determinado programa ou unidade orçamentária, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos suplementares,
quando se evidenciarem insuficientes, durante o exercido, as dotações orçamentárias
constantes do orçamento anual."
"Art 101. O provimento em cargos em
comissão e funções gratificadas obedecerá
a critérios a_ serem fJXadQs por ato do Poder
Executivo que:
a) definirá os cargos em comissão de livre
escolha do Presidente da Repúblfca;
b) estabelecerá os procesos de recrutamento com base no Sistema do Mén""to; e
'"'Ári:
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c) ·fixará as demais condições necessárias
ao seu exercício."
"Art. 122. O Assessoramento Superior
da Administração Civil compreenderá determinadas funções de assessoramento aos Ministros de estado, defirli~s por decreto e fixadas em número limitado para cada Ministério
civil, observadas as respectivas peculiaridades de organização e funcionamento.
§ 19 As funções a que se refere este artigo caracterizadas pelo alto nível de especificidade, complexidade e responsabüldade, serOO objeto de rigorosa individualização, e a
designação para o seu exercício somente poderá recair em pessoas de comprovada idoneidade, cujas qualificações, capacidade e
experiência especfficas sejam examinadas,
aferidas e certificadas por órgáo próprio na
forma deflllida em regulamento.
§ .29 O exercício das atividades que trata
este artigo revestirá a forma de locação de
serviços regulada mediante contrato individual, em que se exigirá tempo integral e dedicação exclusiva, não se lhe aplicando o disposto no artigo 35 do Decreto-lei tr' 81, de
21 de dezembro de 1966, na redação dada
pelo artigo 19 do Decreto-lei n9 177, de 16
de fevereiro de 1967.
§ 39 A prestação dos serviços a que alude este artigo será retribuída segundo critêrlo
fixado em regulamento, tendo em vista a avaliação de cada função em face das respectivas especificações, e as condições vigentes
no mercado de traba1ho."
"Arl. 123. O servidor público designado
para as funções de que trata o artigo anterior
ficará afastado do respectivo cargo ou emprego enquanto perdurar a prestação de serviços, deixando de receber o vencimento ou
salário correspondente ao cargo ou emprego
Público.
Parágrafo único. Poderá a designação pa-~
ra o exercício das funções referidas no artigo
anterior recair em ocupante de função de
conftança ou cargo em comissão diretamente subordinado ao Ministro de Estado, caso
em que deixarA de receber, durante o período
de prestação das funções de assessoramente
superior, o vencimento ou gratificação do
cargo em comissão ou função de confiança."
"Art 124. O disposto no presente capi~
tuJo poderá ser estendido, por decreto, a funções da mesma natureza, vincu1adas aos órgãos integrantes da Presidência da República."
''Art. 146. - · - - - ·..· · - - - - Parágrafo único. Para Os fms deste artigo,
o Poder Executivo: ·a) ··-··············----·-~----·
b) obedecidas as diretrizes, princípios

fundamentais e: de mais disposições da presente lei, expedirá progressivamente os atos
de reorganização reestruturação lotação, definição de competência, revisão de funcionamento e outros necessários a efetiva ímplant.açao da refonna."
"Art. 155. As iniciativas e providências
que contribuem para o estimulo e intensi~
ficaçáo das atividades de ciência e tecnologia, serão objeto de coordenação com o
propósito de acelerar o desenvolvimento nadona! através da crescente participação do
País no progresso científico e tecnológico."
''Art. 157. .As medidas relacionadas com
a formu1açiío e execução da política nacional
do abastecimento serão objeto de coordenação na forma estabelecida em decreto."
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"Art. 172. O Poder Executivo assegurará
-u-no -artigo 161 do Decreto-lei referido no
item anterior a palavra '1ei''' por "decreto".
autonomia administrativa e financeira, no
grau conveniente, aos serviços, institutos e - Art. 89 Ficam suprimidas, nos artigos 35 e
estabelecimentos incumbidos da execução 39 do Decreto-lei _n9 200, de 25 de fevereiro de
1967,_ as referências a_ setores e revoga-dos o §
de atividades de pesquisa ou ensino ou de
2~' do artigo 4~',_ o parágrafo único do artigo 31,
caráter industrial. comerdal ou agrícola, que
por suas peculiaridades de organização ,e
o parágrafo único do artigo 37, o parágrafo único
funcionamento, eXIjam tratamento diverso
do artigo 50, a alínea c do artigo 146, os §§ J9
do aplicável aos demais 6rgãos da adminis- e 2• do artigo 155, e os artigos 168, 169, 192,
tração direta, observada sempre a supeiVisão
193, 194, 196 e 197 do mesmo decreto-lei.
Art. 99_ Este decreto-lei entrará em vigor na
ministerial.
data de sua publicação, revogadas as disposições
§ 1~ Os órgãos a que se refere este artigo
em -contrário. terão a denominação genérica de órgãos AuBrasília, 29 de setembro de 1969; 1489 da Indetônomos.
pendência 81 9 da República. - AUGCISTO
§ 2? Nos casos de concessão de auHAMANl'l RADEMAKER GRAW'IEWALD tonomia financeira, fica o Poder_ Executivo
AURÉUO DE LYRA TAVARES - MÁRCIO
autorizado a instityir fundos especiais de naDE SOUZA F. MELLO - Lulz Antônio da
tureza contábil, a cujo crédito se levarão toGaMa e SOva ~ José de Magalhães Pinto
dos os recursos vinculados às atlvidades do
~Antônio Delllm l'letto -Mário David Anórgão autônomo, orçamentários e extraorça- dreaza - Ivo Anua Pereira - Tarso Outra
mentários, inclusive a receita própria."
- Jarbas G. Passarinho - Leonel Miranda
"Art 195. A alienação de bens imóveis
- Edmundo de Macedo Soares - Antônio
da União dependerá de autorização em de- Dias Leite Júnior - Hélio Beltrão - José
creto e será se_mpre precedida de parecer Costa Cavalcanti- Carlos F. de Slmas.
do órgão pr6prio responsável pelo patrlmônio da União, quanto à sua oportunidade e
conveniência."

e

Arl 29 Não serão instituidas pelo Poder Público novas fundações que não satisfaçam cumuJâtivamente os seguintes requisitos e condições:
a) dotação específica de patrim6nio, gerido
pelos órgãos de direç:ão da fundação segundo
os objetivos estabelecidos na. respectiva lei de criação;
b) participação de recursos privados no patrlmônio e nos dispêndios correntes da fundação,
equivalentes a, no miníma. um terço do total;
c) objetivos não lucrativos e que, por sua natureza, não possam ser satisfatoriamente executados por órgão da Administração Federal, direta
ou indireta;
d) demais requisitos estabelecidos na legislação pertinente a fundação (artigos 24 e seguintes
do C6digo Civil).
Art. 39 Não constituem entidades da Administração lndireta as fundações instituidas em virtude da lei federal, aplicando-se-lhes entretanto,
quando recebam subvenções ou transferências
à conta do orçamento da União, a supervisão
ministerial de que tratam os artigos 19 e 26 do
Decreto-lei n\' 200, -de 25 de fevereiro de 1967.
Art 49 A aprovação de quadros e tabelas de
pessoal das autarquias federais e a fiXação dos
respectivos vencimentos e salários são da comp~_
tência do Presidente da República, ficando revogadas quaisquer disposições que atribuam a órgãos das próprias autãrquias competência para
a prática destes atos.
Art. 5~" Desdequeamaioric:ado_capitalvetante
permaneça de propriedade da União, será admitida, no capital da Empresa Pública (artigo 59 inciso D, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro
de 1967), a participação de outras pessoas jwidicas de direito público interno bem como de entidades da Administração lndireta da União, dos
Estados, Distrito Federal e Municlplos.
Art. 69 O Presidente da República poderá abibuir, em caráter transitório ou permanente, ao
Ministro encarregado da Reforma Administrativa,
a supervisão do Departamento Administrativo do

Pessoal Civil (DASP).

Art. 79 Ficam subsb"tuidas:
1- no artigo 97 do Decreto-lei o\' 200, de 25
de fevereiro de 1967, as expressões "nas condições previstas neste artigo.. por "nos termos da
legislação trabalhista";

DECREiO-LEI N• 2.299,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Altera o Decreto-lei IJ'i' 200, de 25 de

fevereiro de 1967, e dá outras provfdMdas.

- O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item O, da Constituição,

d~reta:

_ __
Art. 19 Os dispositivos adiante indicados do
Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4• ...................................................,__
§ I• .......................... --····...,.,.-~·
§ 29 As fundações institufdas em virtude
de lei federal ou de cujos recursos participe
__a União integram também a Administração
Federal indireta, para os efeitos de:
a) subordinação aos_ !'flecanismos e normas de fiscalização, controle e gestão fmanceira;
b) inclusão de seus cargos, empregos,
funções e respectivos titu1ares no Plano de
Oassificação de Cargos instituído pela Lei
n9 5.645, de 1O de dezembro de 1970,
§ 39 Excetuam-se do dispo&to na alfnea
b do parágrafo anterior as fundações universitárias e as destinadas à pesquisa, ao ensino
e às atividades culturais".
"Art 17a As autarquias. as empresas pú_blicas e as sociedades de ~anomia rnfstaL
jntegrantes da: Administração_Federallndireta, bem assim as fundações criadas pela
União ou maf1:tidas com recursos federais,
_sob supervisãO ministerial, e as demais sociedades sob o controle direto ou indireto da
União, que acusem a ocorrência de prejUízos,
estejam inativos, desenvolvam atividades já
atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada ou não prevista no objeto social, poderão ser dissoMdas ou incorporadas a outras
entidades, a critério e por ato do Poder Exe_cutivo, resguardados os direitos assegurados, aOs eventuais acionistas minoritários,
nas leis e atos constitutivos de cada entidade."
Art. 2ç _ Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Março de 1987
Art. 39 Revogam-se as disposições em cont:iário, em particular o artigo 3 9 do Decreto-lei n~"

900, de 29 de setembro de 1969 e o parágrafo

único do artigo 19 do Decreto-lei n~ 968, de 13
de outubro de 1969.
-Brasília, 21 de novembro de 1986; 165~> da Independência e 98? da República.- José Samey.
O SR. PRESIDEl'llE (HumbertoLucena) -

O Expediente lido vai à publicação.

-

O SR. PRESIDEl'fi'E (Humberto Lucena) -

A Presidência comunica.ao plenário que, atendendo a convite do Centro Rotário âe apoio às atividades antitóxicos, comparecerá, representando esta
Presidência, à I Conferência Latino-Americana de
Cõ01Uti.iâades Terapêuticas para Farmacodepen~
dentes e Ak:oolistas, a realizar-se de_ 2 a 5 de
abri1, em Campinas - SP, o nobre Senador Leurival Baptista,
O SR. PRESIDEl'llE (Humberto Lucena) -

A Presidência recebeu, do Prefeito de Açu, Rio
Grande do Norte, o Ofício n 9 S/1, de 1987 (n~
21-87-GP), na origem), solicitando a retificaçáo
da Resolução n9 _392, de 1986, que autOrizou
aquele Município a contratar operação de crédito
no valor de <:z.$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatfc?centos e ~a_renta e trê~ !Jlil~_ cen_to e cinqüenta
e âoiS Ci"liZãClõs). ~
__ -_ -Nos termos da ResoluÇão fl9 -1.-de~.I987, a Presidência designará, oportunamente, o Relator da
matéria.

O SR. PRESIDEN'IE (Humbeno Lucena) Há oradores inscritos para a Hora do Expediente.

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista, como Uder do Partido da Frente Liberal.
O SR. LOURIVAL BAPilSTA (PFL- SE.)

Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente,
Srs. SenadOres:
O_Correlo Bra.zlllense, em sua edição de ontenl~~23 de Jl!arço, divulgou Uma notícia a propósito da auditoria que teria sido promovida pelo
recém-eleito Governador de Sergipe, Antônio Car~
los Valadares, como beneplácito do ex-Governa~
dor, Visando a obtenção de um diagnóstico relativo à gestão do ex-Governador Jo.§o Alves fílho.
As conclusõe~ do reJat6rio, então elaborado por
cerca de 200 técnicos,_entre dezembro e janeiro
últimos, a pedido do Governador Antônio Carlos
Valadares, teriam revelado que o Governo de João
Alves Filho foi "arbitrário, desonesto e favorável
apenas a pequeno grupo de auxiliares".
Tudo indica que o noticiário veiculado pelo
CorreJo Brazlliense não exprime a verdade, procurando abalar o bom relacionamento e a amizade notoriamente existentes entre esses dois ilustres homens públicos de Sergipe.
O Governador de Sergipe, Antônio Carlos Valadares, de imediato, desmentiu o aludido noticiário
e formulou veemente proteSto, esclarecendo que
o relatório da comissão incumbida de diagnosticar a situação da administração estadual ''não
apoiltou ne"nhuméi desonestidade, nem denunciou qualquer arbritrariedade ou favorecimento
por parte do ex-Governador J.oão Alves Filho".
Solicito a incorporação da nota hoje publicada
pelo Correio BraziHense que contém a carta
do Governador Antônio Carlos Valadares ao Col'reio Brazil:lense.
Trata-se de wna enérgica e serena resposta,
através da qual a verdade foi re~elecida, esclarecendO Um -episódio que me· parece deve ser
imediatamente encerrado.
Desejaria finalizar estas considerações informando que, ainda na sexta-feira passada, acompanhei o Governador Antônio Carlos Valadares
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e o ex-Governador João Alves Filho na audiência
que lhes foi concedida pelo Presidente José Sarney no Palácio do Plani\Lto. e posso asseverar que
não surtiu quaisquer efeitos essa manobra visando denegrir a honradez e a dignidade do ex-Oovemador João Alves Filho -- o quaJ, conjuntamente com o atual Governador, permanece unido
-

como não poderia deixar de ser -

em tomo

dos interesses e do bem-estar do povo sergipano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

DOC(JMEJ'{TOA QUE SE REFfRE OSR.
LOORIVAL BAP11STA EM SEU DISCURSO:
Correiro Bntzillense Brasília, terça feira, 24
de março de 1987

VALADARES NEGA CRISE EM SERGIPE
O governador de Sergipe, Antônio Carlos

Valadares. negou que o relat6rio da comissão
encarregada de diagnosticar a situação da
administração estadual tenha apontado qual-

quer "arbitraried.t~de, desonestidade ou favorecimentos", por parte do ex-governador

João Alves.
"Ein ·carta ao COITelo BnozlJlense, Valadares afinna que continua mantendo o "me-

lhor relacionamento político e pessoal" com
o ex-governador e abibui a noticia de irregu~
!aridades a "grupos políticos que ainda não
assimilaram"a derrota nas eleições.
"Eis a íntegra da carta do Qovemador de
Sergipe:
O alto conceito em que tenho esse prestigioso órgão da imprensa nacional leva-me
a prestar os seguintes esclarecimentos a respeito da nota publicada na terceira página
de ontem, sob o título "Relatório cria crise
política em Sergipe".
Na verdade, a equipe enc~gada da elaboração do dlagnóstico da administração póblica estadual, integrada por 180 pessoas,
entre técnicos. políticos e lideres -Slrid.icals e
comunitários, não detectou, ao contrârio do
que afirma referida nota, qualquer arbitrarie--_
dade, desonestidade ou favorecimento, por
parte do governo João Alves Filho, a grupos
de auxiliares.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Trago aesta Casa uma preocupação que tenho
vivido intensamente nos últimos dias. Basta abrirmos os jornais para ver que o Senhor Presidente
da Repóblica, Dr.José Samey, está extramemente
preocupado com a duração do seu mandato. O
Senhor Presidente tem enviado, a meu ver, com
dareza rasa e meridiana, mensagens a respeito.
Para alguns, talvez, seja uma mensagem cifrada,
mas, para mim, é uma mensagem óbVia. Se é
uma mensagem cifrada, ainda não foi compreendida pelas forças polfticas que atuam no Congresso Nacional e na Assembléia Nacional Cons-tituinte.
Temos um quadro, neste ~país, que não é dos
mais alentadores. Hoje mesmo, a partir de zero
hora, instalou-se uma greve de dimensões nacionais. uma greve que atinge o setor financeiro a greve dos bancários. Os professores universi~
tários também estão entrando em greve. A inflação, embora ténha cafdo para pouco mais de
13%, pouco de 14%. ainda é uma ameaça viva
e dura pra a realidade económica deste País, e
a recessão, que era apenas um fantasma que
se avizinhava do processo econômico, agora começa a ganhar dimensões irretorquíveis. Este pais
está vivendo uma situação política e econômica
que poucas vezes ocorreu na sua História. A experiência de uma declaração de meratória, ou seja,
da suspensão do pagamento dos jwus da dívida
externa, esse hiato nas nossas relações financeiras
internacionais não é uma experiência cotidiana,
primária; do dia-a-dia, esse é um gesto marcantemente histórico na vida brasileira No entanto aparentemente, Sr. Presidente e SJ:"S. Senadores, este
fato ec_onõmic:o não gerou nenhuma conseqüência, _dele não decorreram medidas ou não decorreu nenhum conjunto de medidas na frente interna da economia Esta é a rea1idade cruciaJ e dramática que está sendo- vívida hoje pela' nação.
Estamos vivendo um verdadeiro vácuo de decisões económicas. Há wn uniVerso de incertezas
à nossa frente; vista econômico, este vaziO, do
ponto de vista econômlco, está utnbilicalmente
ligado ao vazio político que este Pals está vivendo..

O Sr. Divaldo Sumagy- Permite V. Ex' um
aparte?
OSR.JOSÉFOGAÇA-Com a maior satisfação e com a maior honra, doU o 8parte ao n-obre
Senador Divaldo Suruagy, embora, nobre Senador, eu tenha apenas iniciado, esteja apenas nos
fundamentos de minha argumentação. Mas não
poderia deixar de ouvir a palavra sempre abalizada
de V. Ex'.

Mantemos, e continuaremos a manter, o
melhor relacionamento político e pessoal
com o ex-governador João Alves Filho, cujo
comportamento à frente dos destinos de Sergipe caracterizou-se pelo zelo e pela oorreção
no trato da coisa púbUca, não havendo, de
minha parte, qua]quer restrição à maneira
O Sr. Dlvaldo Suru~ - Muito obrigado,
como administrou o Estado.
Senador José Fogaça. É que os fundamentos
Conhecendo a seriedade como age o CoJ'w iniciais de V. Ex' já traduzem com muita nitidez
reio ~ na divulgação de suas notí- é urna fotografia muito nítida a perplexidade que
das, creditamos talinfonnação a grupos polí- domina a sociedade brasileira. Este vácuo econóticos que ainda não assimilaram a acacha- mico está deixando todos os segmentos que com~
pante derrota sofrida a quinze de novembro põem este corpo social totalmente atônitos. Quee que, no seu inconformismo, tentam, de ro congratular-me com V. Ex' por trazer essa perplexidade ao debate desta Casa. porque V. Br'
tod~ as formas, intrigar-me com o meu antecessor cuja honradez e dignidade estão aci- esté interpretando. neste momento, os anseios
e as preocupações de toda a so_ciedade brasileira.
ma de quaisquer suspeitas.
Certos de que a -presente terá a devida
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Agradeço a contriacolhida para reposição da verdade, agrade-__buição inestimável que V. Ex' dá a este modesto
cemos sua publicação.
pronunciamento e fico gratificado por ver que
V. E:xf também se identifica com esta visão critica
O SR. PRESIDEI'ITI! (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador José Fo- que temos, hoje, da reaJfdade que se está vivendo
neste País.
·
gaça.
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Particularmente, preocupa-me, de fonna profunda, esta situação, porque desejo, como membro da Assembléia Nacional Constituinte, escre-ver uma COnstituição essencialmente democrática e de cunho social progressista. Mas tenho
certeza, Sr. Presidente, nobres Senadores, que será impossível, poderá até inviabilizar-se esta aspi~
ração por uma Constituição democrática e verdadeiramente progressista, se se aprofundar o processo de instabilidade de vácuo político e econômíco que este Pais está vivendo.
E quero dizer a V. Ex" que o responsável por
esta situação não é o Presidente Samey. Estou
entendendo perfeitamente- a meu ver a mensa~
gem é clara - a mensagem cifrada ou não que
está nos enviando, do Palácio do Planalto, o Presidente da República. Eu diria até que ó-Presidente
está pedindo quase que desesperadamente uma
saída, para que ele possa tomar um caminho,
um rumo, para que ele possa tomar iniciativas
no campo econômico. Mais dois ou três meses
nesse processo de indecisão, e eu não sei qual
será a sorte da Assembléia Nacional Constituinte.
Como Constituinte que quer uma Constituição
que incorpore os avanços reais obtidos pela sociedade brasileira, tenho certeza de que a instabflidi!lde política é inimiga desta luta democrática.
Ninguém, como nós, que queremos fazer este
País avançar deseja que o Brasil viva momentos
de instabilidade, porque a instabilidade, a incer·
teZ2J, a indefinição, o clima de golpismo são rigorosamente contrários a essas aspirações.
Se nós formos examinar o julgamento intema~
clonai da realidade brasileira, vamos ver que o
mesmo está próximo dessas apreensões.
O New York limes escreve um editorial sobre
o Brasil, dizendo que "este é o caminho de um
golpe militar". O jornal sufço l"fene Lücher Leitung que é lido em todo o mundo financeiro,
diz exatamente a mesma coisa. E este é o qUadro.
Mas o que quero dizer, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, é que esse vácuO de decisões econômicas está imediata, umbilical e indissolwelmen~
te ligado a um vácuo político neste País. E faço
aqui a autocritica ao meu Partido. não na condição
de __ vice-Uder, mas na de Senador da República.
faço aqui este _mea cu1pa para o meu próprio
partido, que ainda não foi capaz de oferecer ao
Presidente da República, uma saída, um rumo,
uma definição ou uma trajetória para que se
dêem, peJo menos alguns passos.
A moratória, a suspensão _do pagamento dos
juros é um gesto político da maior profundidade
e de grande_ dimensão histórica. Mas, pergunto:
o que foi feito após a declaração de moratória?
Qual é o conjunto de medidas voltadas para a
frente interna da economia para transformar esta
decisão· numa decisão que gere conseqüências
reais para a economia nacionaJ? É evidente que
o Presidente da República n.âo pode fazê-lo se
não sabe, também, quem vai apoiá-lo, que caminho poderá seguir e que direção poderá tomar.
Se ftzermos umai anáJise da rea1idadê deste País,
nós vamos ver que os primeiros momentos da
Nova República já estão superados. Aquele clima
de expectativas favoráveis, é evidente que não
existe mais. Não pode o Presidente da República
valer~se do decreto-lei e de decisões tecnocrá~
ticas, centralistas e f~chadas.
Hoje~ despejar um "pacote" económico sobre
a cabeça da Nação provocaria reações de propot""
ções incalculáveis e imprevisfveis. Da mesma for~
ma, um pacto soda! aparentemente perdeu a sua
oportunidade, até porque, sr. Presidente, ninguém pode pensar em pacto social colocando
dentro de uma sala patrões e trabalhadores, pen·
sande que basta instalar a luta de classes num
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gabinete atapetado e está resolvido o problema
do País.
_
_
Não! quando se quer fazer um acordo nacional,
de dimensões nacionais, é preciso preservar a
idéia do pluralismo, que não se obtém colocando
em confronto o empregado e o empregador, no
dilema simplista do capitalismo. Aí não se chega
nunca a nenhuma conclusão e a nenhum acordo, ·
principalmente quando tem um caráter nactonal,
como era a proposta do pacto. t só rever o Pacto
de Mondoa, na Espanha, e nós vamos aprender
uma Ução simples, elementar, mas definitiva: um
acordo nacional dessa natureza, dessas dimensões, desses propósitos, não pode abrir mão da
presença dos partidos políticos. porque eles _ex~
pressam o pluralismo ideológico que existe na
sociedade. E não se monta wn pacto social senão
através da expressão desse_ pluralismo.
Mas. esta é uma questão superada. O que quero
dizer é que, hoje, o pacto social é muito difícil
de recuperar. Então, vejam bem, Srs. Senadores:
o Presidente não pode mais usar o sistema dos
"pacotes" fechados e dos decretos~leis, o Presidente não pode mais apoiar-se num pacto social.
O que lhe resta? Qual é o único C8ininho que
ele tem, neste momento, para tomar uma diretriz,
para caminhar numa detennínada direç:ão? É a
definição dos partidos políticos que o apóiam.
E, aí, chamo a atenção pa~ o fato de que a maior
responsabilidade -=--e iSto é um gesto de mea
culpa,. é um gesto de autocrítica, sim -, a maior
responsabilidade é do partido que tem 54% da
Assembléia Nadonal Constituinte, 54% da Con~
gresso Nacional, que é o PMDB.
O que pensamos, o que propomos, qual é a
propositura que fazemos? Qual é o rumo que
traçamos para o Presidente da República, para
o Governo? Sabe ele em que direção deve caminhar? Por isso, Sr. Presidente, este ê um problema
que afeta o PMDB, que afeta o PFL. mas que
também afeta toda aJ~ociedade.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II)
comercial para podermos lá existirmos como potência expOrtadora e importadora, e que no dia
15 de abril, portanto, com mais 15 dias após,
se ex6ngue, também, pelo menos contratualmen_te, a

existêndt~

do:>

~hdfllados

créditos interban-

c_ârios. E ri.ão vejo ninguém discutir a esse respeito, eminente Senador. Não há autoridade aqui
no _País que chame a atenção do povo para a
grande dificuldade que vamos enfrentar a partir
dessa época, se por acaso esses créditos contra~
tados. porque todo mundo aparece aqui e diz
que-vamos prorrogar o crédito, como se fosse
ir a um e não a setecentos bancos, e fazer com
que esses créditos sejam revigorados. V. EX' faz
muito bem em assim se pronunciar e oxalá dessa
vez tenha pela fulgurância da sua verve, da sua
inteligência, da sua eloqüência, melhor efeito, melhor resultado do que tivemos, quando em 85
dizíamos_ que aquela polftlca seguida naquele ano
pela NR -leia-se: Nova República - era suicida
e completamente Jouc_a. E era!
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Nobre Senador
Vtrgílio táVora, vejo que V. Ex~ participa com a
mesma sinceridade desta preocupação, e vejo
que V. EXf não usou o espaço do aparte apenas

para fazer um mero oposlclonismo mas, até para
contribuir criticamente à discussão que tento tra~
zer a esta Casa. Até porque, V. Ex' tem consciência
também de que a derrocada do Governo que
ai está é a derrocada de todos. Este é um caminho
que não tem volta. E é exatamente a. consciência
disso que me traz a esta Tribuna neste momento.
Poderia eu eliininar as toxinas da minha preocu-

pação fazendo um discurso de oposição <;squi e
liberar-me do ponto de vista emocional das responsabilidades que temos neste momento.
Mas tenho certeza de que todos temos a consciência concreta de que o País neste- m9metlto
não tem alternativas. ,Aliás, n~o há um Q'ovemo

para colocar no lugar c;leste· que está aí. Nenhum

partido politico pode·Viãbüfzar, neste momento,
um governo alternativo ao que está aí. Alguns
porque são pequenos demais e não têm quadro,
hora.
e a sua dimensão política é reduzida. Outros ·têm
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Lamento. nobre quadros mas não têm apoio popu1ar. Portanto
Senador Virgillo Távora, que eu tenho privado este at:Ceste Governo que ai está encaminha a transição democrática na forma em que tem que ser
Plenário da sempre brilhante palavra de V. Ext,
encaminhada ou todos nós seremos parceiros
pelo menos há mais de meia hora,__ .
desta derrocada.
_
_
ConcedO a palavta a V. Ex'
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quéro
O Sr. VIrgílio Távora- Senador, há tempos chegar ao ponto central e ao objetivo da minha
tivemos desta tribuna, mWs precisamente em sepreocupação. Creio que a Mensagem que o Presitembro de 85, inicio do discurso que vamos profedente da República envia ao Congresso Nadonal
rir daqui a pouco, se tempo tivermos, em que
eàAssemblélaNadonaiCoriStituinteéwnpedido
será bem caracterizado o histórico papel que o
quase que desesperado pela definição da duração
CongresSo e que os Partidos que apoiavam Sua
de seu mandato. O Presidente pede: "Por favor,
EXcelência o Senhor P~sidente da República ti..
dêem-me um norte, uma luz, para que eu possa
Ilham, de apresentar saídas e, ao mesmo tempo,
ver até onde devo ir, para que eu possa colocar
não ficar se lamuriando dizendo que o Executiva
um plano em ãção nos limites dO meu mãildato,
a eles nada procurava auscultar. Isso foi em se..
das minhas possibilidades e do raio de açãa que
tembro de 1985 e a resposta que ouvíamos ê víir me permitir."
que não adiantava se discutir aqui nenhum daqueNão sei, Sr. Presidente, não sei, Srs. Seli.adores.
les planos heterodoxos que depois, por coinci~
se _esta não é uma quesfã.o crucial, <:entrai e deci~
dência, um deles, com remendos, transformou-se
siva hoje para eme Pais. A definição do mandato
no Plano Cruazado. Mas, eminente Senador, oxalá do J;reside!Í.te pode significar o desate do nó políqu_e a pregação de V. Ex' caia nurn- terreno fértil.__ tiêÔ que amarra o nó económico, porque enqul!3!n~
que realmente a semente germine porque o-qúe
to perdurar essa indefinição política perdurará
nós estamos assistindo são jpos--inéímes para
também a _indefinição econômica~_E o-resultado,
uma crise de prop9rções--cíue ninguém po-de
a conseqüência da indefinição ·-económica, é o
substimar,--únic::B-e exclusivamente pelo nosso
agravamento da crise. E a iildefinição política gera
-mOdo sempre muito latino da monchalance, dei..
indefinição e<;Pnôm:ica num círculo vidoso, per~
xar estar para ver como é que fica. Estamos hoje
manerrte- e·"Irremediável, que pode nos levar a
no dia 24 de março, sabe aqui o Congresso, sabe ~-todOS para o fundo da poço.
-aqui este Senado, que daqui a sete dias expira-seO Sr. Edison Lobão - Permite V. Exa um
o prazo do chamado Projeto 3, que foi a concesaparte?
são daquelas Jínhas necessárias ao nosso crédito
O Sr. Vlrglllo Távora - Razão pela qual já
pedimos um aparte a V. Ex' há mais de meia
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O SR. JOSÉ FOGAÇA -

Concedo o aparte

ao nobre Senador Edison Lobão.
O Sr. ~n Lobão - O meu aparte é para
concordar inteiramente c:om V. -Ex-~ no que diz respeito à necessidade de uma definição política quanto ao mandato do Presidente da República. E com
esta preocupação, a Bancada do Partido da Frente
Uberal, no Senado, reuniu-se,_ hoje, e decidiu se
manifestar por unai)imidade pela preservação do
mandato presidencial de seis anos, assim como
pela preservação de todos os mandatos eletivos.
Muito obrigado a V. Ex"

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Agradeço a informação de V. ~ e quero dizer que o Partido dã
Frente überal tomou a sua posição e é urna posiw
ção respeitável. Não significa que a maioria da
Assembléia Nacional Constituinte venha a tomar
a mesma posição, porque o Presidente da República, ele próprlo, está pedindo por uma definição
da Constituinte. E a Constituinte terá qUe tomar
essa decisão.

I:: evidente que a decisão do ponto de vista
constitucional, não será tomada agora, porque
agora reuniremos as Subcomissões, depois a Comissão de Sistematização, depois o Projeto de
Constituição ,irá para einendas, teremos as votações em priffie!ro e segundo turnos, teremos, possivelmente, Plebiscitos temáticos da Nova Constituição e é bem possível que, somente no final
de 1987, tenhamos a nova Constituição promulgada, ou seja, a decisão jlliídico constitucional
do mandato do Presidente só se dará no final
do ano.
O que precisamos fazer agora é uma tomada
de decisão política e respeito, embora discorde,
mas esta é uma questão meramente pessoal e
aqui nada deve ser pessoal, respeito, por isso,
a posição adotada pelo Partido da Frente LJberal.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena. Fazendo soar a campainha.) - Peço ao nobre orador que c:onclua seu pronunciamento porque o
tempo de V. &já está esgotado.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Para encerrar, Sr.
Presidente, quero dizer que se esperarmos atê
o final do ano, talvez, seja tarde demais. O vácuo
econômic:o, o vácuo político que se Wargar até
lá poderá ser o gargalo pelo qual todos nós have-remos de sucumbir.
Considero, portanto, uma responsabilidade inadiável; só vim a esta tribuna depois de uma reflexão profunda e criteriosa, considero, neste momento, assegurar ao Presidente da República a
estabilidade do seu mandato, seja que tempo durar, considero um gesto de patriotismo em nome
da Nação brasileira, em nome dos interesses imediatos do povo brasileiro que está sucumbindo
a uma inflação e a uma ameaça fantasmagórica
de~~o.
_
Por isso, Sr. Presidente, Srs. S~nadores, trago
a esta_ easa esta preocupação que c:reio não ser
somente minha mas ser hoje wn drama vivido
por todo o povo deste País, principalmente por
aqueles que são profundamente brasileiros e profundamente democratas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.
O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Sen~dor Vtrgmo Távora.
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DISClfRSO Ql/E, ENTRifiXfE À REVISÃO
DO ORADOR,
RIORMENTE.

SERA P(J}30CADO
POSTE·
....

O SR. PRESIDEJ'ITE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, expediente _que vai ser lido pelo
Sr. ]9·Secretário.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N• 21, de 1987
Requeremos, nos termos do art. 367 "in fine",
do Regimento Interno, o desarquivame~ do Projeto de Resolução n'? 278, _de 1986, que cria, no
Senado Federal, o Centro de Formação em Administração Legislativa e dá ouf!~s_ providências.

Sala das Sessões, em 24 de março de 1987.
-

Jutahy Magalhães
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

Este requerimento será publicado e incluído em
Ordem dO Dia, nos tennos do disposto do art
279, II letra c. do Regimento hltemo.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em twno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 156, de 1986 (n96,694/85,
na Casa de Origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre
o registro da propriedade Marftima e dá outras providências (dependendo de parecer).

Sobre a mesa, requeriment9 que será lido pelo
Sr. ]9-Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMEI'ITO
N• 22, de 1987
Nos termos do art 3 I O, alinea c, do Regimento
Interno, requeiro adiantamento da discussão do
Projeto de Lei da Câmara n~' 156, de 1986, constante do item 1 da pauta, p'eio prazo de 30 dias.
Sala das Sessões, em 24 de março de 1987.
-Senador Roberto Campos.
O SR. PRESIDEJ'ITE (Humberto Lucena) -

Em votação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Campos, para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto de Lei da Câmara n~ I 56 versa matéria complexa, e mais da natureza de código e
não poderia ser aprovado sem madura discussão.
Pedi o adiamento da consideração do projeto
porque há flagrantes inconstitucionalidades em
seu texto, altamente burocratizante.
O art. 6~ e seus parágrafos, assiiri como o
art ~.contravêm dispositivos constitudonais claros. A ConstituiÇão Federal só prevê restrições
ao direito de propriedade de embarca-ções no arl
173, § 29, que se refere, exclusivamente, à navegação de cabotagem; O art. 6 9 do presente projeto
amplia essa restrição, para cobrir quaisquer embarcações, adidonando restrições onde a Constituição não restringe. Viola-se, assim, um princípio
basilar de Dfreifu: restdctio quaenon est ln lege

non presumltur.
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·o § 29 viola o art. 163, da Constituição, fuhl::ional e 1/3 para ascensão, ressalvando, toda·- ao prever registro automático para a intervenção via, que, o primeiro provimento dos 150 cargos
da sociedade.de economia mista, empresas públi- que se propõe criar, dar-se-á única e exclusiva-=--cas e fUndações instituídas pelo Poder Público. mente por concurso pUblico, aberto a portadores
Ora, todos. sabemos que a intervenção do Estado de d.iplom:a de curs:o superior, com idade máxima
no domínfo econômico_ exige a confluência de de 40 anos, dispensados desse limite os ocutrês condiç~: lei especial, indispensabilidade pa- pantes de cargo ou emprego público.
ra a segurança nadonal e indisponibilidade da
O nobre Senador Nelson Carneiro, lídimo deiniciativa privada. Dessarte, o privilegiamento au- fensor do cidadão: pronunciou-se em tese, contra
tomático do registro de embarcações de proprie- a restrição do acesso a cargos públicos dos que,
dade estatal é constitucionalmente inaceitável.
reunindo as condições necessárias, hajam ultraO § 39 do mesmo 13ftigo vjola o art 153, § passado certa idade, estranhando tenha a pro23, da Constituição, que garante o livre exercido posta reduzido de 45 anos, previstos na Lei
de oficio ou profissão, observadas apenas as con- 5.951n3, para 40 anos, e, mais, a dispensa desse
dições de capacidade que a lei estabelecer. A ca- limite de idade para os ocupantes de cargos ou
pacitação _que prevê na Coristib..rlç!o é a capaci- empregos públicos.
dade téc:nica, e.~ão_a 4isc;:rimi®ção, em função
3. Necessário se faz. porém, esclarecer ao noda- nacionalidade de pessoa.
bre Senador, à vista da norma em vigor, que o
O art. 7~ sofre da mesma inconstitucionalidade limite de idade, vigente até agora, para o Tribunal
já indicada_ no exame do art. 69•
de Contas, é de 35 _anos, conforme reza o art
Por essas considerações, sr.-Presidente, solicito 6ç da Lei n9 6.357, de 9-9-76, que revogou o
o adiamento do exame da matéria até que se limite de 45 anos, do art 69 da Lei n9 5.951, -de
- possa perlustrar melhor os aspectos constitucio- 3-12-73. Evidencia-se, daí, que a proposta está
em consonância com o que propõe Sua Excenais do assunto.
lência, pois que eleva de 35, para 40 anos esse
o-sR. PRESQ:lEJ'ITE (Humberto Lucena) - limite de idade.
Em votação.
4. Foi proposto o limite de 40 anos, porque,
OSSrs. Senadores que o aprovam queiram per- desde a vigência da Lei n 9 1.711/52, conforme_
manecer sentados. (Pausa.)
dispõe no art 19, § &, esse foi por 24 anos, até
Aprovado o requerimento.
I 976, quando passou a vigorar o dispositivo da
A matéria que se refere o requerimento voltará Lei 5.95·1n6 revogado, o limite de idade adotado
à Ordem do Dia_em data prefixada.
no Serviço Público, e da mesma forma__. nos c:onOS~. PIU!'.SIDEI'ITE (Humberto Lucena) ctitsOS para Provimento de cargos no Tribunal
Item 2:
de Contas da União, com ótimos resultados. Se
Discussão, em segundo turno, do projeto não for aprovado o projeto, permanecerá o limite
de Lei da Câmara n9 162, de 1986 (n~' de 35 anos vigente.
_
ao88!86, na Casa de--origem), de inidativa
5. O mister fiscalizado do Tribunal de Contas
do Senhor Presidente da República, que dis· exige, dos seus técnicos, constantes e exaustivas
põe sobre a criação de cargos na categoria viagens, por todos os meios de transporte, e para
funciona] de técnico de controle externo do os mais distantes rincões do Pais, e isto demanda,
glupo-atiVidades de controle externo do qua- a par da sabedoria e desenvolvimento cultural
dro permanente da secretaria geral do tribu- desses técnicos, que a idade .não pode trazer tamnal de contas da União, e dá outras providên- bém o vigor tisico que, como é sabido declina
cias, tendo
com o passar dos anos. Mas, para os que já ocuParecer oral favorável~ proferido em Ple- pam cargo ou emprego póblicos, o projeto segue
nário, dePendendo de parecer sobre as a norma gerai do Estatuto dos Funcfonárlos Públiemendas de Plenário.
cos que, precisamente, procura fixar, porquanto,
Nos termos do art & da Resolução no 1, de não se pode negar que tais servidores testados
1987, designo o nobre Senador Mauro Benevjdes e em exercício, já reúnem as condições gerais
para proferir parecer sbbre as Emendas de Plená- para o exercido das cargos, a serem· seledonario ao Projeto de Lei da Câmara Jl9 162, de 1986.- dos, dentre os melhores por concurso.
6. Observe-se, daí, haver perfeita coerência enO SR. MAORO BENEVIDES (PMDB- CE.
tre o projeto e os objetivos que colfma alcançar,
Pã.ra_effiitir parecei. Sem revisãO do orador.)e frisamos que a proposta é para elevar de 35
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
para 40 anos a idade limite em vigor, dispensando
Está ein segunda discussão o projeto de lei
os atuais servidores públicos desse limite de idada Câmara n~' 8.088, de 1986, oriundo da Mensade. fixando, para prymelro provimento de todos
gem no 38186 do POder Executivo, aprovado na
os 150 cargos, a exigência do conurso público
Câmara: do.s dos Deputados, e, em primeira disao mesmo tempo em que, consolidando dispo-cussão, nesta Casa, dispondo sobre a criação de _-&tções da legislação estravagante, o projeto defme,
150 cargos na Categoriá Funcion'aJ de Têehico
para vagas ocorrentes, no futuro, o seu provide Controle Externo do Grupo-Atividades de Conmento à razão de 1/3 para concurso, 113 para
trole Externo, da Secretaria-Geral do tribunal de
progressão (promoção) e 113 para ascensão, as
Contas da ClrUãO, em qu_e, a par da criação desses
três [armas de provimento do Plano .de Classificargos, foi proposta a elevação, para 40 anos,
cação de Car__gos da União.
do lil:nit~ de_ idade para inscrição no concurso
7. Por oportuno, vale esdarecer a Vossa Excepúblico destinado ao provimento dos cargos do
lência, que, recentemente, sob o manto da legislaQuadro Permal'}e..nte daquele Tribunal, antes reção vigente, realizou o Tribunal de Contas conduzido, pela Lei nç 5.637, de 1976, para 35 anos,
curso público de provas, para provimento de va-além ele outras providências necessárias ao pergas existentes em seu quadro funcional (37 até
feito fundonamento do controle externo que in~
agora), provenientes de aposentadorias, faleci_c:umbe ao Congresso Nacioryal reaJizar com_ o seu
mentos, exoneração, etc., com mais de ~8.000
al1Xl1io.
candidatos, concurso este que, todos sabemos,
2. Dispõe', ãinda, o projeto, sobre _as formas
prima o órgão em executar com a máxima lisura,
de provimento das vagas correntes nas _classes
mere.cendo, distante, os nossos mais ardorosos
iniciais das respectivas categorias fundonais, à -elogios, havendo já aquela Corte nomeado os 37
razão de 1/3 para concurso,·1f3 para: progressão
primeiros classfic:ados em tais vagas.
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8.A criação desses 150 cargos não tem VÍf1CU~
lação com o projeto que devolve as prerrogativas
do Órgão de fiscalizar os Fundos Federais, mas,
é verdade, faz-se necesSária, no momento em
que a fiscaJização das finanças públicas reclaina

maior ação dos órgãos de controle havendo aque-

De qualquer forma, Sr. Presidente, 35 anos,
40 anos, 45 anos não pode ser a idade máxima
para que, através de concurso, os diplomados
- ein-escOla superior ingressem no serviço público.
Através de: concurso, porque sem concurso ingressam até septuagenário.

le TribunaJ, em 1986, criado a Secretariª' de Auditoria, que movimentou, só naquele exercício, qui-

O Sr. Màuro Benevides um aparte?

nhentos fiscais, em todo o Territórfo Nacional,
e, s6 com essa presença, pode evitar prejuízos
para a Fazenda Nacion.,J, da ordem de 400 mi-

-_o Sr. Mauro Benevides -

Pennitir-me-ia,
nesté momento, interferir no brilhante pronunciamento que V. EJcl' faz neste instante, para lhe informar e a Qsa que, quarido Governador de São
Paulo o eminente brasileiro Franco Montoro, coube_a S. EXtdeterminar ao Banco do Estado de
_São Paulo alterasse o edital para a admissãO de
escriturários naquele tradicional estabelecimento
de crédito oficial até 50 anos~ atentando, naturalmente, para a realidade nacional, que tem tambérnjustificada a iniciativa de V. EK' na formulação
de_suas emendas.

Nacional.
9. As emendas propostas, como se vê, a_ d~s

peito da nobre intençãQ do ínclito Senador Nelson

Carneiro, que não foi devidamente esclareçido
das justificativas do projeto, o que nos propomos
fazê-lo agora, não devem prosperar, pois que isto
viria inviabilizar toda a programação com_ que o
Egrégio Tribunal pretende assegur21T a maior eficiência do controle externo, que, ao Congresso,
ç:om seu auxílio, incumbe realizar.
10. Por tudo isto, é proposta a aprovação do
projeto, na fonna em que está redigido.
E o nosso parecer, Sr. Presidente.
O parecer é contrário às emendas.
_
Em discussão o projetO e as emendas, em segundo turno.

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ConcedO a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discutir o projeto e as emendas.

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB- RI.
Para discutir. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Todos n6s temOs em- r'nãós_ o aVu1so rererei'1te
a este projeto. A legislação citada, que é aquela
em que se apóiam os Senadores para opinar,
por isso é_ que se cita esta legislação, refere-se
apenas à Lei n9 5.951. de 3 dezembro de 197:t
na página n9 5 do avulso. Esta lei de 1973, que
é invocada pelo Poder Executivo, diz na página
6, art 69: "somente póâerão inscreVer-se para ingresso em conOJrso nas categorias funcionais
do Grupo-Atividade de Controle Externo; brasileiros com idade m_áxilTia de 45 anos".
Ora, o-Senador
vai Opiflar no plenário-e
que não teve a oportunidade de ver esse projeto
examinado pelas Comissões Técnicas e é surpreendido com um projeto _e um parecer em plenário, evidentemente terá de se basear em alguma
coisa. Baseia-se no avulso distribuído com a legislação enviada pelo Poder Executivo. Feita a crítica,
vem o Tribunal e diz: não! Ao invés de diminuir
dos 45 para 40 anos, estamos aumentando dê
35 anos para 40 anos. Por quê? Porque no inter·
valo entre a lei citada, 1973, e o projeto há a
Lei n9 6.537 de 8 de setembro de 1976, qué não
consta do avuJso, e que reduziu o prazo para 35
ano~
Ora, isto é uma grã.ve falha, porque aqui estamos votando_ no escyro. Já que não é possível
nas Comissões Técnic~ f~er-se -um exame detalhado de cada projeto e somos cOlhidos no-Pléftário com um projeto para votar na mesma hora,
com parecer oral, devemos ter todos os elementos para formar a noS:s:a convicção.
.
.-·
De modo que as minhas emendas repousaram
exatamente no equívoco a que eu e: todos nós
fomos levados pela ausência dessa lei interme-

que

di<jria.

Permite V. Ex'

_o SR. NELSQN CARNEIRO- Pois não!

lhões de cruza~. CC)m ingrentes sacrifíc!os de
seus técnicos, espalhados por todo o Território

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
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O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado. QUerO dÍzer que não- só. ..-~

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Senador
.Nelson Came~o. permite V. Ex' um aparte?
.-- ___o SR. NELSON .CARNEiRO- Pc;ís não.

O SR. NELSON CARI'IEIRO- Com muito
prazer.

O .Sr. Joio MenezeS- Senador Nelson Carneiro, ontem vi a discussão desse prOjeto e achei
uma_coisa melo esquisita aquela história de concurso-,- que se tinha feito concurso, que a lei vai
ser aprovada por outro concurso. Mão vi a informação, fic~u_de se pedir UITI~ informação para
saber se realmente o concurso foi feito ou não
para essa lei~ ~ém disso, o nobre Senador aqui
já deu uma explicação também correta quanto
à idade. Ora, se_ eles aumentam de 35 para 40
não há nenhum mal de aumentar de 35 pa~
45, como· quer V. Ex'.De maneira que tem toda
·a procedência_ a emenda de V. E?". Aqui, nesse
projeto, hã otitrO fãfór para -o qual chamo a atenÇão do Sena~o. É que diz o seu art._ ;2'1_;
- -o primeiro provimento dos cargos da Categoria Funcional de Técnico de Controle ExM
temo a que se refere_o artigo anterior dar~se-á
na Classe inicial, mediante concurso público
de provas, aberto a portadores de diploma
de curso superior de _ensino ou_ habilitação
leg_al equivalente, com idade máXima de 40
(quarenta) arios, na forma a ser eStabelecida
em reglilamentõ- próprio do TribuÕal de Contas da União.
E o parágrãfo único:
Parágrafo único. A inscrição de candidatos
no concurso de que trata este_ artigo indepen~
derá ele limite de idade em rd~ção aos ocupantes de cargos ou empregos públicos.

O Sr. t:ld Sabóla de Carvàlho- Nnda'sobre
o que falou- o Seriador Mauro Benevides, se V.
Ex' peiinitir.
_,__OS~ NELSON CARNEIRO- Com muita
honra, nobre Senador.

sr.

.-ô
Cid" Sál>ôla de- Carvalho - Entendo,
Senador, que o fato de _uma lei haver sido revogada,
exatamente aquela que tinha a idade limite maior,
o fato de estar rev:ogada não altera absolutamente
as propostas de V. -Ex'. Se a l!~i_ está revogada
foi substituída, evidentemente, por outra lei, e nada impede que a lei de agora ou de outra vez
de_sse mi~r §:Ubstitua aquela qUe impunha o limite de 35 anos. Se estamos examiriando a matéria
~nde _a leQ"islação vigente diz 35 anos, se o projeto
diz 40, nada nos impede de dizer quatquer outra
ida~_e,já que estamos com a possibilidade re.voga.t6ria.Juridicamente temos .a possibi1idade de nesta lei produzir qualquer ou quaisquer revo_gações.
Portanto~ _eJ,I fi_c o_ com as emendas de V.~. apesar das informci~s que for.:)m prestadas pelo
Tribunãl. -de -contas, mas qUe não" invalidam a
.-técnica legislativa nem ajurididdade da sapiência
com que V. Ex' ati.tou riãs suas proposituras.
Honra-me
a- cOmpanhia de V. EX', Inclusive porque
essa_idade máxima de 45 anos não era uma inven-ção--da minha emenda, era aquele texto que-figurava na legislação de 1973, invocada pelo Poder
Executivo.
_ C~?~I~J11~n~do o que disse- aqui--O--nobre
Sem~dor ~uro BeQevid~s. devei dizer qUe a Cons-f:itui:Ção do Estado do Rio também_ já fixa em 50
ãnos a idade máxima para o concurso público. .
Devemos acabar com a ilusão de que- somos
_um~país~-~e jovens, Também somos, graças a
Deus, Ufi1 País de povo que começa a enye)h_e<:er
e ri.ãO p-oâemos----conar·a -carteira~ a atividade dos
Oomens ·que chegam com maior experiência aos
~'2..~~-os,_piu-ã 'prem~ai aqueles _que_ têm _apenas
·uma 1dade limite de 30 a 35 anoS.
--- O SR. NELSON CARNEIRO in~~

~ Sr. J~o
um aparte?

Me~zes

--V. Ex' me permite

Quer dizer~ aqui, nessa lei separamos duas das~
ses de cidadãos com direito a concurso - uns
não- precisam idade e outros sim. V. EX" apresentou duas emendas corretísslmas, uma, aumentando a idade para 45 anos. outra sUPrimindo
este outro a_rligo, (Jue não deixa de estabelecer
duas formas para a mesma s-olução. De maneira
que voto favoravelmente às duas emendas de V.

Ex'.
O Slt NELSON CARI'IEIRO - ESclareço
que esse parágrafo único, objeto da segunda
emenda, tem a seguinte explicação: se levarmos
em conta que um fun_ctonário. modesto~- de qualquer Estado ou rnunicípio do País, obtiver wn
diploma de dentista, por exemplo, que nada tem
que ver com fiscéJlização nem com contabilidade,
e. tenha ele 65 anos de i_dade, pode inscrever-se
num concurso. No entanto, se for um profesSor
de facuJdade não oficial, com uma gr_ande baga-·
gero, um jurista ou um contabilista em~rito, mas
que tenha mais de 40 anos, ainda que tenha uma
biblioteca maior de livros públicados do que a
de Pontes de Mir@_nda, esse cidadão, por mais
ilustre que seja, não pode candidatar.~se. Mas
aquele gari- do Cea_rá, do Piauí, da Bahia, do Rio
_Grande do SuJ que conseguiu um diploma de
bacharel ou de dentista ou c;l_e administrador de
empresa, ele pode candidataf~se cOm 69 anos
de idade.
_C?ra, Sr. Presidente, essa disposiç_ão qu~ figura
em pr()Jet:OS dessa n;;~.ture~ é uma injustiça para
aqueles homens que--fraOOlham, que estudanle
Se preparam para õs cargOS pUblicas.
De modo que o_equivaCQ n.àQ.(Qi mej,t, o. ~qt,IÍ·
voco fói do Pode.r.Exe:cutivo._ ~o enviar a esta CaSa
este avulso. E aí ·está. provado, ·inaiS uffiá vez,
que nãO foi sábia, a, deliberação desta_ Ç;lsa, quando deixou de permitir o funcionamento das Comissões TéCnicas; porque, certamente, passaria
pelo crivo das CoJnissões competentes e ver-se-ia
O eqUívoco em que terfaffios incorrido.
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Permite V. EX" um

O SR- NELSON CARNEIRO- Com muito
prazer ouço V. Ext.
O SR. WILSON MARTINS - Estou inteiramente de acordo com V. Ex!' Gostaria de chamar
a atenção de V. Ex" e dos ilustres Senadores para

o que dispõe o Projeto de Lei da Câmara_ n 9
165/86, que devemos apreciai riã Ordem do Dfa
de hoje, como o item 4 9• O Senhor Presidente
da República, dispondo sobre a restruturação da
Justiça Federal de Primeira Instância, assim redige o art. 2~' da sua proposição:

"Os cargos de Juiz Federal serão providos,
por nomeação do Presidente da República,
dentre os Juizes Federais Substitutos, alter-

nadamente, por antigüidade e por escolha
em lista tríplice de merecimento, organizada
pelo Tribunal Federai de Recursos; e os de
Juíz Federal Substituto, mediante habilitação

em concurso público de provas e títulos, satisfeitos os reqUisitos de idoneidade moral,
limite mínimo de idade superior a 25 (vinte
e cinco) anos e máximo de até 50 (cinqüenta)
anos, s6 se considerando aprovada a inseri·
ção,... "
Veja V. Ext que nestã meSiria sessão temos
que apreciar um projeto de iniciativa do Senhor
Presidente da República em que a idade limite
é de 50 anos,. o que mostia que o Governo Federal
não tem, absolutamente nenhuma vedação, como V. Ex' a1iás também não tem, e esta Casa
não deve ter, para aqueles que envelhecem, mas.
como ctisse certa vez V. EX' aqui, não envelhecem.
Este, o aparte que queria dar a V. Ex'.

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado.
Veja o Senado que, na mesma sessão vamos
votar dois projetas colidentes: wn, fixa o limite
máximo de 40 anos e outro, fiXa a idade máxima
de 50 anos. O Projeto n 9 2 da Ordem -do Dia,
40 anos. O Projeto n? 4 da Ordem do Dia, 50

anos.
Qual a orientação, afmal, do Governo? Qua~
renta ou cinqüenta? Acho que devemos aprovar
aquele que fiXa a idade de 50 anos porque, nas
duas hipóteses, se pede sempre um curso SUpe~
rior. A minha emenda se refere a menos, uma
idade menor, a idade máxima de 45 anos.
São estas as minhas considerações, porque
elas resultaram, ontem, do grave equívoco da Ordem do Dia que não contém o texto da Lei J19
6337, de 1976, .que revogou a lei
figura no
avulso, que é de 1973, e assim fomos todos levados a um dabate que teria outro_Il.!mO se a Ordem
do Dia tivesse sido publicada com toda a legislação citada e respectiva
- -

que

Sr. Presidente, são estas as razões que-tra-go
a plenário, para justificar a posíção qUe ontem
assumi, e que é coerente com toda a rrUnha carreira nesta Casa, em que defendo sempre uma
melhor partidpaçãodos homens que envelhecem
trabalhando neste País.

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues, para discutir a matéria.

O SR. CHAGAS RODRIG()ES (PMDB - ·
PL Para -discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Continua em discussão o Projeto de Lei da
Câmãra n~ 162, de 1986, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, "que dispõe sobre a criação de cargos na categoria funcional de técnico
de controle externo _do Grupo-Atividades de Controle Externo do Quadro Permanente da Secretaria-Gei-a! do Tribunal de Contas da União e dá
OUtras providências."
A este projeto, Sr. Presidente, o nobre_ Senador
pelo Rio de Janeiro, Nelson Carneiro ofereceu
duas emendas, e S. Ext já defendeu exuberan~
temente essa iniciativa.
No que diz respeito à Emenda n 9 1, não há
a menor dúvida, e a acolho, porque favore<:e uma
faixa etária. O nobre autor da emenda eleva de
40 para 45 anos a idade máxima daqueles _que
desejarem participar do concurso. ~uma emenda
de sentido positivO e tem o meu apoio.
- O fato de o projeto estender a idade de 35
para 40, como foi dito, não impede façamos, o
que eu entendo, justiça, permitindo que uma nova
faixa etária possa também partidpar do concurso.
Se S. ~ o nobre Senador Nelson Carneiro
me permite, não posso _acolher a Emend_a n 9 2,
porque esta emenda, no meu modo de ver, prejudica os idosos e prejudica os funcionários públicos idosos.
O funcionáriO público, Sr. Presidente, aquele
que já faz parte dos .quadros do funciona1ismo,
este que, em princípio, deve ter sido admitido
mediante concurso, na forma prevista na Constituição e nas leJs, seria, com a supressão do parágrafo único do art. 29, prejudicado.
Reza o projeto, no parágrafo úncio do art. 2~
"A Inscrição de candidatos no concurso
de que trata este artigo independerá de limite
de ldad~ em relação aos ocupantes de cargoS ou empregos públicos."
S. Ext, o nobre autor das emendas, se inspirou
numa lei citada no anexo, por sinal não atua1izada.
Como a lei em vigor, de n 9 5.951, de3 de dezem~
bro de 1973, tal como transcrita, fala em idade
máxima de 4.5 anos, S. Ex', o autor da emenda,
nela se inspirou para estabelecer, na sua Emenda
n? 1, precisamente esta id.tde.
S. ~ - data ven1a - não se inspirou na
mesma lei, em seu art. 69, § ]9, que diz:
"A inscrição de candidatos nos concursos
de que trata o presente artigo independerá
de limite de_idade, em relação aos ocupantes
de cargos públicos."
logo, o que o projeto pretende é, dentfo da
coerência, dispensar também o limite de idade
para aqueles que se prppuserem- a participar do
novo concurso de que -cuida o projeto, que deverá
converter-se em lei.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex'
umaparte?
-

OSR. CHAGAS RODRIGOES- Com muita honra.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex', como acaba
de expor, vê no par~o único do art. 29 a possibilidade de os funcionários idosos_ partidparem
do concurso peiblico, mas não dos idosos que
não são funcionários. Estes sào muito mais numerOsos do que os hmcionáriOs idosos. Apenas
--V. EXf vê que não é um trocadilho: são os
idosos que não são funcionários - esses não
podem inscrever-se; só podem inscrever-se os
funcionários que são idosos. Apenas isso.
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OSR. CHAGAS RODRIGOES-A emenda
de V. Ext só permite que se inscrevam aqueles
que tiverem até 45 anos. Se V. EXf tivesse apresen-tado uma emenda permitindo um limite ou 55
eu daria também o meu apoio, como vou dá-Jo'
~ p~meira emenda de V. _Exf. Se não posso fazer
Justiça e beneficiar a todos, lião é por isso que
vou fazer injustiça a determinado número de idosos. Se a legislação atualjá permite, faz esta distin~
~o .entre os funcionários que já o são, que já
~egram os quad_ros do serviço público, que já
mgressaram mediante concurso._ Veja V. EX' 0
meu caso, ...

O Sr. Nelson Carneiro- Oifdê é que V.
Ex' leu Isso?
OSR. CHAGAS RODRIG()ES- ... fui assistente jurídico do Ministério da Fazenda, mectiante
con~u~ que prestei no Rio de Janeiro. Aqueles
que Já mgressaram no serviço público -vamos
admitir que eu quisess_e participar desse concurso
- , eu e todos aqueles que estivessem na minha
si!Uaçáo, ~ue já ingressaram no serviço público,
nao devenam fazer a mesma exigênda, feita normalmente pelas leis, àqueles que nunca presta~
ram concurso. V. ex' pode ficar certo de que estou
aqui para favorecer, de um modo geral, trabaJhadores, funcionários públicos, e para fazer justiça
a outras categorias econôm!cos-SOCiais.
OSr. Nelson Carneiro- V. Ex' permite outro
aparte?
OSR. CHAGAS RODRIGOES- É por isso
que não acolho a emenda, porque não fazjllstiça,
plenamente, mas beneficia um grande número
de idosos. aqueles que já são funcionárioS e que
já integram o seiViço público.
_
V. Ex1' tem o aparte. Esernpre um prazer ouvi-lo.

O Sr. Nelson Carneiro - V. EX" está vendo
aí a exceção:- são os funcionários públicOs que
entraram mediante concurso. O projeto não distingue. Diz:
"A inscrição de candidatos ao concutso
de que trata esse artigo independerá de limite
em reJação aos ocupantes de cargos ou empregos públicos."

Ora, veja V, ~. que conhece a administração
pública, que fez concurso: entre V. Ex'
re-:
partição pública deste País e verá qual é 8 peicen~ tagem dos que fizeram concurso para entrar. Aqui
não se distingue. Se dissesse "aqueles que já tenham feitO concurso", muito bem/ E aqueles apa~
drinhados, aqueles felizes que entraram através
de contrato, de recomendação, ou de simples
nomeação-etc. E esses também terão direito que
não terãO aqueloutros capazes que completaram
40 anos. QUer dizer, se a lei se referisse aos que
já tenham prestado concurso, CõfnO V. Ext, muito
bem/ Mas não basta ser funcionário, basta ser
gaJi, no Distrito Federal; desde que tenham um
título de dentista, de farmacêutico ou um título
qualquer de n'wel superior - e V. Ex" sabe que
há, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porteiros, empregados de portaria, titulares de curso
superior-, esses pOderiam prestar concurso. Se
o ã:çtigo se referisse_aos que prestaram concurso,
aos que entraram no serviçO público por concurso, já havia alguma seleção. Já me basto com
o apoio de V. Ex' à Errienda n 9 1, e agradeço
esse apoio. Apenas esclareço a razão que rne
levou a apresentar a Emenda 09 2.

numa

O SR. CHAGAS RODRIG(IES - Compreendo o espírito de V. Ex'. Apenas aqui há uma
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divergência: entendo que, quando não se pode
fazer justiça a todos, nem por isso se deve deixar
de fazer justiça a um menor número, e beneficiar
no sentido rigoroso do tempo.

Se V. Ex!'_me pennite, no caso do art_ 29, o
caput- V. Ex' ê jurista- comanda. __!::ntão, o
caput exige que para prestar esse concurso especifico é necessário que _o candi~ato sej_a portado~
de diploma de curso superior. De modo que somente esse que seja portador é que poderá inscrever-se, sendo já funcionário público.
Sr. Presidente, a matéria está devidamente esclarecida. Estaríamos, com a suPressão do pará-

grafo, ou seja, aprovando a emenda do nobre
Senador, est~uíamos prejudicando um grande número de funcionários públicos com mais de 45
anos, que já são funcionários públicos, e estaria-

mos, inclusive, alterando um critério Já consa-

grado em muitas leis que exigem todas as comiições para um concurso; apenas em se tratando
de funcionário público, dispensa: o limite de idade.
Isso, a1iás, parece que está também no outro projeto de lei a ser logo mais examinado.
Esta é a razão, Sr. Presidente, por que estou
de acordo com o projeto, estou c;le acordo com
a Emenda no;o 1 do nobre Senador Nelson Car- :
neiro, mas, de acordo com_a_minha consciência,
não posso aceitar uma emenda que vá retirar
dos funcionários públicos um~ conquista - sobretudo aos idosos - Já ~~tente e constante
da legislação vigente.

O Sr. Cid Sabóla de Cmvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o projeto.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Cd Sabóia
de Cai.VaJho, para discutir o projeto.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para discutir. Sem revisão do ora~
dor.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tenho manisretado desde ontem, aqui da tribuna do Senado, as maiores preocupações a respeito deste projeto. E as discussões que estão
surgindo levam, evidentemente, a novas conside-rações. Esse problema da idade limite para ingresso no serviço público não pode ter uma rundamentação que não seja meramente moral e R!eramente social. Aliás, 06vis Bevilacqua, estudando
o problema de prazos no Direito brasaeiro, sempre
dissipou aquelas dúvidas s_u_rgidas a respeito do
porquê dessa, ou daquela idade, do porquê desse
tempo ou desse período. Porque muitos pensaram em razões biológicas para determinadas fixações de limites de idaQ.e, m\li~s p_ensaram até
no desenvolvimento orgânico do ser humano. E
o mestre, no entanto, esclareceu sempre que as
razões são tipicamente sociais, são problemas de
ordem social. O que o nobre Senador Nelson
Carneiro tenta aqui é assimaar qual a condição
social do brasileiro para desobrirmos, então, aqui
no Senado, qual a idade limite para o ingresso
no seMço público. Não podemos db;er que a idade é 35, 40 ou 45 ~QS•. porque qualquer Idade
nós poderlamos diz.er e poderlamos transformar
em lei. O problema é verificarmos socialmente
o problema do brasileiro, d_o_:trabalhador_ brasileiro, do intelectual brasileiro-' do profissional de
nível superior brasileiro, para detectarmos qual
a idade conveniente. É evidente que idade de 45
anos, hoje, pare_ce uma Renesse, parece um pfê..
rrrlo, mas logo a seguir vem ~ outro projeto
e rala em 50. A emenda de _Nelson Carneiro fala
45, o projeto fala 40, a rrlatéria seguinte verri com
50. Então, qual é a realidade social_brasileira, que
deve ser captada aqui pelo Senado da República?
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t: evidente que hoje nós estamos num mercado
de trabalho muito difica, todos almejam trabalhar,
e aqueles que parecem Idosos também querem
trabalhar. Todos querem trabalhar, principalmente aqueles que têm o diploma de cursos superior
e que se rormaram mais tarde, tiveram dificuldades intensas e não puderam alcançar o título
Wn.da nwna idade menor, muna idade mais expressiva de juventude. CXa, eu sou por uma idade
maior, porque, como jornalista, como homem de
rá,djQ, como advogado, como proressor universitário, sempre me deparei com o clamor das
pessoas que querem trabalhar já tendo os cabelos
brancos; e a emenda Nelson Carneiro busca beneficiar a essas pessoas. No entanto, a idade que
o Senador Nelson Carmeiro escolheu, 45 anos,
foi apenas para ter a harmonia com a lei que
está aqui anexada à matéria em estudo. Se S.
Ex- náo houvesse olhado esta lei e se detivesse
meramente na realidade do mercado de trabalho
do Brasil, diria 50 ou até clamaria para que não
houvesse limite algum para ingresso no seMço
público.
Mas, logo a seguir, vem outra questão, o direito
consagrado em muitas leis que têm os que já
trabalham para o Governo estadual, municipal ou
federal, o direito que. esse cidadão têm de conCorrer a qualquer ' ':"ncurso sem a necessidade
de se submeterem àquele critério de verificação
da idade. No caso presente, nós não podemos
esquecer;Sr. Presidente, Srs. Senadores, que estamos diante de uma lei especial, de urna lei que
diz respeito espetialrnente, uma lei especial.

oSr. Ronan nto- Permite v. ~um apãrte?

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO Com muito prazer.
O Sr. ROnan-1ltõ-- Nobre Senador vou Ler,
porque parece que estamos fazendo uma tempestade em um copo d'água. Já rui ofendido diversas
vezeS, pois tenho_ sidO çhaniaâo de idoso aqui
corri -o verdor dos meus _55--ãnós. E aqui para
colocar as coisas nos devidos lugares, eu vou
ler o artigo ~~
"O primeiro provimento de cargos da categoria
funcional". É parn o primeiro provimento, é especificamente para esse concurso que está se criando essas regras. N6s estamos aqui, e quantos
cargos estamos criando? Nós estamos ralando
em qUestões sociais para o Brasü etc. Quantos
cargos realmente prevê este projeto?
OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO-Aparentemente 150, mas são muitos mais porque a
lei aqui no seu art 59 dá muito maior aJl!plitude.
Aliás, Senador, estamos _remetendo ao Tribunal
de Contas da União a ~sibilidade de legislar,
péla art. 59 desse projeto. É: s6 ler com cuidado
que V. Ex' concordará com o nosso pensamento.
O Sr. Ronan nto - Senador vamos ver o
art. 29;

Art. 29 O primeiro provimento dos cargoS da Categoria Funcionai de Técnico de
Controle Externo a que se refere o artigo
anterior dar-se-á na Casse inicial, mediante
concu_rso público de provas, aberto a portadores de diploma de curso superior de ensino
ou habilitação legal equivalente, com idade
máxima de 40 (quarenta) anos, na forma a
ser estabelecida em regulamento próprio do
Tribuna] de Contas da União.
Mas é o primeiro. se nós tivermos um segundo
concurso, esse art. 29 não prevê mais nada disso.

. b SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- V.
Ex' eStá entendendo com equívoco.

O Sr. Ronan Tito - Então ele es_tá sendo
específico para este concurso.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHONão, V. Ex' entende de modo equivocado. O primeiro provimento aqui não se refere ao primeiro
concurso não, e sim ao cargo inicia] da carreira.
É- uma_ questão de técnica_ de Direito Administrativo, é exatamente Isto, o primeiro provimento
dos cargos, quer dizer, criam-se os cafgos, o pri·
meiro provimentp_ da sua carreira inicial dar:-se-á
por concurso pdblico onde o Jiinite rle idade é
de 40 anos, e não há límite de idade para quem
já é seiVidor público. Traduzindo, é somente isto
Ex'.

O Sr. Ronan Tito- Eu não concordo, eu
continuo entendendo que isto aqui está regulando
este. concurso.

·o SR. CID SABÓIA DE CARVALHONão, está regulando a criação-de çargos, mas
depois que os cargos estiverem criados eles vão
vagar, vai ter gente que vai se aposentar etc...
O Sr. Ronan Tito não o art 29

O projeto de lei, mas

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- É
porque estamos aqui cometendo um equívoco
que muita gente comete racarnente. É aquela his~
t6ria de nós lermos um pedacinho da lei; ela deve
ser entendida como um todo porque ela impõe
um sistema. Então V. Ex' não pode ler o art. 29
sem compreender o art. 59, pois são absolutamente ligados. Os arts. 29 e o 59 têm uma ligação
de caráter absoluto. Então, V. EJcl' est4 lendo o
inicio de tudo: criam-se os cargos e abre-se con·
curso. Mas V. EX' não pode esquecer o que diz

o art. 59;
Cabe ao Tribunal de Contas da União, mediante ato regulamentar próprio, e atendida
a sistemática dO Poder Executivo, classificar
os carQos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, adaptando-s_e
à sua estrutura orgânica e funcional, fiX8ndolhes a remuneração nos val9res da escala
de níveis prevista no Anexo U do Decreto-lei
n 9 1.445, de 13 de dezembro de 1976,observada a disponibilidade de recursos orçamentários próprios.

É algo que tem mais extensão. Parece-me que
há uma maior extensão.

Agora, se V. EX' me permite, o problema da
Emenda n9 2 de Nelson Carneiro é o seguinte:
S. Ex' acha que permitindo que os funcionários
públicos, seguindo a prática de outras leis, aqueles
que já são funciOnários e servidores públicos, não
tendo a idade como limite, haverá uma injustiça
de caráter geral, porque, muitas pessoas com idade maior que esta não poderão fazer o concurSo
e outras com idades bem maiores poderão razer
o concurso. Fica, então, um critério ae-dois pesos
e duas medidas.
Se nós raciocinarm-o_s nos termos de wn direito
dO funcionário público, então, tudo bem; se nós
raciocinarmos num direito relevado para toda a
população, para todas as pessoas, então aí, a
questão muda substancialmente de rurno.
Nós estamos diante de uma questão, vamos
consagrar um direito já existente, já revelado em
ravor daqueles que- são seiVidores públicos, ou
vamos inovar retirando esse direito ne~e caso
especifico? Porque, se assim fizermos, aç;_plhendo
a Emenda Nelson Carneiro; -nãO atiilgirerrios as
outras leis, porque esta lei se refere tão-somente
ao Tribunal de Contas da União. É umã lei especial
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de aplicação especial e somente a um órgão, mais
uma lei de grande extensão porque pennfte anomalias no serviço público, mais uma anomalia,
mais critérios próprios, mais critérios independen~

tes. quando o grande mal do Brasil é exatamente
este. Daqui a pouco vamos ter mil e um tipos
de servidores públicos e cada vez fundamos práti~

cas mais diversas. cada vez fazemos mais leis
especiais, cada vez submetemos à consideração
desta Casa, regulamentos que aqui são aprovados
para fundar, anomalias como é o caso desse pre~
sente projeto. O Tribunal de Contas terá servi~

dores que não se assemelham aos demais da
União. Têm, portanto, características próprias,

si~

tuações próprias, e amanhã. para se entender isto,
vai ser preciso uma Comissão COmO aquelâ. que
fizemos ontem para entender a dívida externa do
Brasil. Vamos recair exatamente no mesmo pro-

blema, porque vamos diversificando, vamos
criando situações especiais, e daqui a pouco ninM
guém entende mais a legislação nacional em caso
de pessoal, em caso do servidor público.
Por isso, acho que é predso multo cuidado
no exame desta propositura, nessa criação de carM
gos, sei que o Tribunal de Contas da União tem
uma importância fundamental neste País, é uma
importância muito grande, extraordinária, mas
não podemos dar a ele situações anômalas que
procura apurar em outros órgãos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) Encerrada a discussão, passaMse à votação da
matéria que, nos termos do inciso n, alínea "b",
art. 322, do Regimento Interno, depende pata sua
aprovação do voto favorável da maioria absoluta
da composição da Casa, devendo a votação ser
feita pelo processo nominal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as UdeM
ranças, a matéria foi aprovada em primeiro turno
simbolicamente.
Assim, em consonância com aquela decísão,
a Presidência irá submeter o projeto ao Planárfo,
em segundo turno, pelo mesmo processo de votação.

Votação do projeto em segundo turno sem pre-juízo das emendas.
O Sr. Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço
a palavra peJa ordem.
O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pela ordem.

O SR. I'IELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Pela ordem.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acredito que o acordo das Uderanças exige
ao menos um número mínimo de Senadores na
Casa. Não vou pedir verificação, mas acho que
a própria Presidência verifica que não há número
para votação em plenário.
O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) Sabe V. Ex', rlobre Senador Nelson Carneiro, que

a Presidência tem que se ater à informação da
Seaetaria da Mesa. Há 62 Sts. Senadores na Casa.
A votação simbólica é feita, como sabe V. Ext,
pelo Regimento, atravé das Lideranças. A única
maneira de se_ examinar se há ou não número
após a votação simbólica é através de um pedido
de verificação, que V. EX' já disse que não o fará.
Votação do projeto em segundo turno, sem
prejufzo das emendas.
Os Srs. Senadores que o ãprovani., queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Contra os votos dos Senadores Nelson Car"
neiro, Cid Sabóia Carvalho e João .Menezes.

É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA cAMARA
N~ 162, de 1986
(n' 8.088/86, na Casa de origem)
(De irllciativa do Senhor
Presidente da República)
Dispõe sobre a criação de cargos na

Cat<!goda Fundonal de Técnico de Controle- Externo do Grupo-Atlvldades de
Controle Externo do Quadro Penmmente da Secretaria Geral do Tribunal de
Contas da Onfão, e dá outras provjc~M~
das.
O Congresso Nadonal decreta:
Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da
União, na Categoria Funcional de Técnico de
Controle Externo, do Grupo-AtMdades de Controle Externo, Código TCOCE-0 11, os cargos
constantes do Anexo I desta Lei.
Art 2 9 O primeiro provimento dos cargos da
Categoria Funcional de Técnico de Controle Extemo a que se refere _o artigo anterior dar-seMá
na Classe ]nlciaJ, mediante concurso públlco de
provas, aberto a portadores de diploma de curso
superior de ensino máximo de 40 (quarenta) anos,
na forma a ser estabelecida em regu]amento próprio do Tribunal de Contas da União.
-- Pai"ãgrãfo -(mico. A inscrição de candidatos no
concurso de que trata este artigo independerá
de limite de idade em relação aos ocupantes de
cargos ou empregos públicos.
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Art 3 9 As vagas ocorrentes na classe inicial
das Categorias Funcionais do Quadro e da Tabela
Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de
Contas da União s_erão destinadas às três formas
de provimentos previstas na Lei n9 5.9.51, de 3
de dezembro de 1.973, e suas alterações na razão
de 113 {wn terço) para cada uma, na forma do
Regimento.
Art. 49 Ficam criados no Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, Código TCO~
DAS-1 00 do Quadro Permanente da Secretaria
Geral do Tribunal de Contas da Onião, na forma
do Anexo ii desta lei, 20 {vinte) cargos de provi~
mento em comissão, para desenvolvimento das
atividades específicas de _controle externo, a serem providos privativamente por ocupantes de
cargos da Categoria Funcional de Técnico de
Controle Externo.
Art. 59 Cabe ao Tribunal de Contas da União,
mediante ato reguJamentar próprio, a atendida
a sistemática do Poder Executivo, classificar os
cargos ei!J corilissã""o do Grupo--Dfreção e Assessoramento Superiores, adaptando-os à sua estrutura orgânka e funcional, fixando-lhes a remuneração nos valores da escala de níveis prevista no
Anexo ll do Decreto-lei n~" 1.445, de 13 de dezembro de 1976, observada a disponibilidade de recursos orçamentários próprios,
Art. 69 As .despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 79 Esta Jéi entra -em vigor na data de sua
publicação.
Art. & Revogam-se as disposições em contrârio.
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O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) -

Em votação as emendas que receberam parecer
contrário.

_Os Srs. Se_nadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
Aprovado o projeto, rejeitadas as emendas, a
n:atéria vai à sanção.

São as seguintes as emendas rejeitadas:

EMENDA No I
Substituam-se expressões do art 29 pelas
seguintes: "com idade máxima de 45 (quarenta e cinco) anos".
EMENDAN•2

Suprima-se o parágrafo único do art. 2~
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O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)-ltem 3:
Discussão, em primeiro turno. do Projeto de lei da Câplara rf.' 133, de 1986 (n~
6.057/85, na Casá d_e origem), de iniciativa

do Senhor Presidente da República, que alteM
ra o anexo II da Lei n9 7 .324, de 18 de junho
de 1985, que "cria a 13• Região da Justiça
do Trabalho e a respectivo TribunaJ Regional

do Trabalho, institui a correspondente Procu-

radoria Regional do Ministério Público da
UniãojuntoàJustiçado Trabalho, e dá outras

providências (dependendo de parecer).
Nos termos do art. 69 da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Ch~gas Rodrigues para proferir parecer sobre o PI9j~o. çle Le!
da Câmara n? 133, de 1986.
-

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB PI. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Sob exame, o Projeto-de lei n? 133186; de inicia~
tiva do Poder Executivo, que objetiva a criação
de um cargo em Comissão de Proc;ur.,.dor Regional do Trabalho no Estado da Paralba, na 13•
Região da Justiça do Trabalho, criada pela Lei
n• 7.324, de 18 de junho de 1985.
Conforme ressalta Exposição de Motivos do Sr.
Ministro do Trabalho que acompanha a Mensa~
gem Presidencial, a Proposição reveste-se de caráter de urgência e 'Visa a compl~mentar os cargos
necessários ao Ministério Público da União junto
à Justiça do .TrabaJho, eis que já mencionada
lei, embora tenha in_stitu(dQ, em seu artigo 16,
a Procuradoria Regional do Trabalho da 13• Região, deixou de criar o correspondente cargo em
comissão indispensável à nomeação do dirigente
tltu1ar do novo órg&o.
Apreciado sob o ângulo constitucional, o Projeto apresenta-se adequadamente ajustado aos
princípios e preceitos que regem a espé_cie. Tratase, com efeito, de matéria sujeita à inlci~tiva exclusiva do Presidente da República, cabeil.do ao Congresso Nacional sobre ela dispor, nos termos dos
artigos 43, item V, e 57, item 11, da Carta em
vigor.

No que respeita ao mérito, a finalidade da medida à estender à Procurndoria_Regiom21 da 13•
Região tratameno já díspensado às demais Procuradorias. razão pela qual a proposta atende aos
crltérios de conveniências e oportunidade, na medida em que contribui para o aprimoramento da
organização do ministério Público da União em
geral, e do processo jurisdicional trabalhista em
porticular.

.

Nosso parecer é, portanto, favorável ao acolhimento do ProJeto de Lei n9 133, de 1986.
J::'. o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Passa-se à votação da matéria que, nos termos
do inc!so II, a1b1ea b, 322, do Regimento Interno,
depende para aprovação do voto favorável da
maioria abso1uta da composição da Casa, devendo ser feita pelo processo eletrônico.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as lideranças a matéria será submetida ao Plenário pelo
processo simbólico.
Em votação o projeto em primeiro turno.
Os Srs. Senadc;;res que o aprovam, permane-çam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Aprovado o projeto, em primeiro turno, e decor- parece mais racional e adequada à !'_assa realirido o iirterstfcio de 48 horas previsto no art 108, -dade atuaf:F'icou .~justado que: o egrégio Conse§ 39, da Constituição, o projeto será incluído em
lho de Justiça F~erat, servindo--se da __COP:lpeO!dem do _Dia, para apreciação em segundo tur- tência que lhe atribui a Lei n<? 5.01 O, de 30 de
no.
maio de 1966, criará Varas Federais especia1iiadas em matéria- 8Qrária, situando-as nas proxi~ o seguinte o projeto aprovado
midades das circunscris:ões onde os conflitos funM
diãrlos estejam a ocorrer com maior intensiçl~de":
PROJETO .DE LEI DA cAMARA
Continua a ExPosição de _Motivos, dizendo que
"tal providência, qUe ·em muito concorrerá para
N• 133, de 1986
a boa execução do Plano de Reforma Agrária,
(N• 6.057/85, na Casa de origem)
exigirá uma adequação de meios m"-teriélis e ~u
(De iniciativa do Senhor Presidente
in8noS, que redundará, enfim, em medidas gu~
. ___ da República)
reestruturem, parcialmente, a Justiça federal de
Altera o Anexo O da Lei n• 7 .324, de Primeira lnstância".
18 de junho de ~985, que "cria a 13'
A inícíativa çriã, na Justiça Federal de Primeira
Região da. Justiça do Trabalho e o l'e5- Instância, o Quadro de Juízes .$ubstltutivos, cons___::_- pectivo Tribunal Regional do Trabalho,
tituído d~ 30 (trinta) cargos, senc;lo _11 para a 1'
Jnstitui a coJTeSpondente Procuradoria
Região; 15 para a 2• Região; e 4 p'arâ. a 3• Região.
Regional do Ministério PúbUc:-o da União
Os cargos de Juiz Federal serão providos pelo
junto à Justiça do Trabalho, e dá outras Presidente da República, dentre os Juízes Federais
. .. proi!ldênctàs.
Substitl.ltos, altemadamente!__por antiguidade e
por escolha em list;t tripla de merecimento, orgaO Cõngresso Nacionai decreta: _
nizado pelo Tribunal Fedtral de Recursos; e os
Art. 19 O Anexo II,_da Lei n9 7.324, de IS de
de Juiz Federal Substituto, mediante habiUtação
junho de 1985, na parte referente a._ cargoS em
corlc.Urso Público
provas e títulos_. satiscomissão, passa a vigorar com a seguinte altefeitos os registras de idoneidad_e moral, lirp._ite miração.
nimo de idade superior a 25 anos e m~o de
até 50 anos:_ _ _ _____ _
Possuindo o projeto ernbasamtnto constitucioCARGOS.EM COMISSÃO
na:J e estando redigido dentro da boa norma da
téénka legislativa, opinamos pela sua aprovação,
louvando a iniciativa governamental que repreCargo
Código
Número
senta importantíssimo passo _no sentido do desa.foQ-o é aprimoramento da Justiça Federal de Pri,.,...., __
_,
meira Instância. =É o parecer, Sr. Presidente.

-em

__

········--

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

___

...,.,...._
Procurador
RegiOnal
do Trabalho

-

--·~

de

. _____..

.......

--~--,.-·

PRT-13'~0AS-101.4

- Art. 2~ --Esta Ieí entra em vigor na data de dua

pubJicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. 1'RESIDEI'ITE (Humberto Lucena) ltem4:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei da Câmara n9 165, de 1986 (n9
8.389/86, na- Casa de Origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a reestnrturação da Justiça Federal
-de primeira instância e dá outras providências (dependendo de parecer).
Nos termos do art:. 69 da Resolução n~ 1/87,
deSigno o nobre Senador Wilson Martins, para
proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara
"'185/86.
O SR. WILSON MARTINS (PMDB -

~'o 8R.

!'JÚ;SIDEriTE (Humberto Lucen•J Em discussão o projeto em primeiro turitõ. (Pausa.)
.

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Passa-se à votação dã matéria que, nos termos
do inciso U, alínea b, do art 322 do Regimento
Interno; -depende, para sua aProvação, do voto
_favorável da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo ser feita Pelo pfocesSo eletrônico.
Tendo havido, entretanto, um acordo entre as
lideranças, a matéria será submetida ao_ Plenário,
pelo processo simbólico.
_
Em votação o projeto em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.).
Aprovado.
.
Aprovado o projeto em primeiro turno e decorrido o interstício de 48 h9ras~ previsto no art 108.
§ 39, da Constituição, o "pi'õjeto será inclufdo em
Ordem do Dia, para apreciação em segundo tur~

no.
É o seguinte-o projeto aprovado:

MS.

Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51 da Constituição Fede-ral, vem a exame desta Casa o presente projeto
que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeira lnstâncla.
Ac;;ompanha a Mensagem Presidencial EXposis:5.Q de Motivos do Senhor Ministro da ~ustiça,
errl -que ressalta que "os estudos rea1izados sobre
a questão pelos técnicos deste Ministérlo,_juntamente com representantes do colendo Tribunal
Federal de Recursos, conduziram à solução que

-PROJETO DE LEI DA <:AMARA

N• 165, de 1986
(n• 8.389/86, na Çasa de origem)
(De inlciativa do si. Presidente
da RepúbHca)

_Dfspõe sobre a reestrubJração da Jus-

tiça Federal de Primeira Instância e dá
outras providências.
O Congresso Nadonal d~n$: _
_
Arl 1' Fica cliado, no Justi>• Fedem! de Primeira In~tância, o Quadro de juízes Federais
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Substitutos. constituído de 30 (trinta:) cargos, as-sim distribuídos:
a) 11 (onze) para a 1• Região;
b) 15 (quinze) para • 2• Região; e
c) 4 (~)para a 3• Região.
Art. 29 Os cargos de Juiz Federal serão provi-

dos por nomeação do Presidente da República,
dentre os Juizes Federais Substitutos, altamente,

por antigüidade e por escolha em lista triplke
de merecimento, organizada pela Tribunal Fede-ral de Recursos; e os de Juiz federal Substituto,

mediante habilitação em concurso público de
provas e títulos, satisfeitos os requisitos c:fe idoneidade moral, limite mínimo

de idade

superior a

25 (vinte e cinco) anoS e máximo de até 50 (cin:.

qúenta) anos, só se considerando aprovada a inscrição após rea1izada a sindicância a que se refere

o art. 22 da Lei n9 5.010, de 30 de maio de 1966,
e a competente investigação social.
Art 39 Os Juízes Federais- SUbstitutos somente poderão ser nomeados Juízes Federais depois de 4 (quatro) anos de efetivo exercício, em
funções de auxilio ou substituição.

particulares, situada nas áreas declaradas de interesse _soCial, por ato do Poder Exec:utivo Federa],
para fi~s de desapropriação.
Art. 9<' As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de Primeira
Instância_._.
Art. 1O Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
_ _
Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR.-MESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

ltem5: Mensagem n• 549, de 1986 (n• 768/86,

na Origem), relativa ~proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado de São Paulo_ a contratar operação de crédito no valor
eqwvaJente, em cruzados, a 1.31 0.0_00,00
OTN, para os fms que especifica. (Dependendo de parecer.)

Nos termos do art & da Resolução n~ 1/87,
Parágrafo único. lnexistiildo Juízes Federais
designo o nobre Senador Nabor Júnior, para proSubstitutos com interstidõ fixado neste artigo, o
ferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o
Conselho da Justiça Federa] poderá indicar para
r~eectivo projeto de r~lução.
nomeação os mais antigos dentre os que pos-o
suam, pelo menos 2 (dois) anos de efetivo exerO SR.I'IABOR JÚI'IIOR (PMD8 - AC Para
cício em funções de auxílio ou substituição.
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Art. 4"' Os venCimentos e Vantagens dos carCom a Mensagem n9 549, de 1986, o Senhor
gos de Juiz Federal Substituto correspondem a
Presidente da República submete à deliberação
90% (noventa por cento) dos vencimentos e redo Senado Fe"deral a autoriz8ção para que o Gopresentação mensal fixados para o cargo de Juiz
verno do Estado_ de São Paulo c::onb:'ate, junto
Federal.
_ -à Caixa Ec:oflómica FederâJ, ·esta na qualidade
Arl 5<? OsJuízesFederaisSubstitutosgozarn,
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvina forma da lei, das prerrogativas e dos direitos
mento Social - FAS, ·a Seguinte operação de
conferidos aos Magistrados, ressalvadas as hipóteses de remoção de urna para outra Seção Judi- crédito:
ciária da mesma Região.
"Características da Operação:
2r FinaOciamento
Art. 69 O Conselho da Justiça Federal_ poderá
Valor: Equivalente em cruzados, a até
estabelecer circunstâncias nas SeçõesJudiciárias
1.31 O.OOO,OCi"OtN.
- e nas Regiões. designando Juízes Federais SubstiÇJ?jetivo: Implantação de um hospital geral
tutos para nelas exercerem jurisdição especl~i
cO-m capacidade para 200 'Jeitos na área de
zada, em matéria de desapropriação ou outras,
Itapecerica da Serra (Parque Pirginara).
fixadas mediante provimento.
Prazo: Carência: até 2 (dois} anos.
Art. 7"' Os dfsposjtivos adiante mencionac!_os,
Amortização' 10 (dez) anos.
da Lei n"' 5.01 O, de 30 dEi nlaio de 1986, passam
EncargOS: Juros de 6% ao ano, cobrados
a vigorar com a seguinte redaçâo:
trimestalmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de variação
I-o inciso V do art. 21:
dasOTN.
''V- certidão que comprove o exercício, por
Condições de Uberação: o financiamento
2 (dois) anos, de advocacia ou de cargo para
será liberado em parcelas, de acordo com
o qual se exija o diploma de bacharel em Direito;"
o cronogtãtna a ser ·apres(mtado.
H- Os §§ 19 e 29 do art 24 são substituídos
Garantia:_ F~ans;a do Banco do EstadO de
por um parágrafo único, na forma abaixo:
São Paulo S/A- BANESPA
"Parágrafo único. As matérias das provas escriDispositivos Legais: A formalização da
ta e oral serão fixadas pelo Conselho da Justiça
operação deverá estar consignada na Lei de
Federal, no regulamento mendonado no artigo
Meios do Estado, no exercício em que se
anterior;"
verificar a contratação."
m-o art. 25 passa a vigorar com a seguinte
redação:
SeiUil-do a Caixa-Econõmica Federal, a operação é técnica e fmanceiramente viável, enqua~
..Art. 25 A Comfssão Examinadora, dedrando-se nas normas operacionais do Fundo
signada pelo Conselho da Justiça Federal,
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
será constituída de 3 {três} Ministros do Tribunal Federal de Recursos, um professor de
No mérito, o pleito enquadra-se em casos anáFacuklãde de Direüo, oficial ou reconhecida,
lqgos que têm merecido a aprovação da Casa,
e um advogado indicado pelo Conselho Fetendo em vista a alta relevância social do projeto.
deral da Ordem dos Advogados do Brasü
Nos termos da Resolução n<? 1, de 1987, que
- OAB, e será presidida pelo ministro_ mais
estabelece normas de elaboração legislativa do
antigo."
Senado Federal durante o periodo de funcionamento da Ass_embléia Nacional Constituinte, opiArt. 8 9 Consideram-se de interesse da União
namos favoravelmente sob os aspectos económios litfgios referentes ao dominio, posse, uso, exco-financeiros e legal da matéria.
ploração e conservação das terras públicas ou
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RÉSOI..QÇÁO N• 9, DE -1987
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a cor,~tratar operação de crédito
no valor correspondente, em c:ruzados,
a 1.310.000,00 OTI'Is,juntoà CabmEconômlca Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de Sao Paüio,
nos termos do artigo 29 da Resolução rt' 93n6,
alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de
crédito no valor equivalente, em cruzados, a
1310.000,00 OTNs,junto à caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. A operação de crédito destina-se a financiar a implantação de um hospital geral com capaci~de para
200 leitos na área de lt.apecerica da Serra. naquele

Estado.

.frt Z' ESta resolução entra em vigor na data
de sua publica~ão.
É o parecer, Sr. PreSldente.
O SR. MESJDEI'ITE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do Projeto de Resolução
n~ 9, de 1987, em turno único. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a- discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
AproVado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
pelo Relator Senador A1bano Franco, que será
lida pelo Sr. 1"'-Secretário.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
n• 9, de 1987.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ 9, de 1987, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação
de crédito ':!O valor corresponden~e.. em cruzados,
o 1310.000,00 OTN.
SaJa das Sessões, 24 de março de 1987.-Aibano Franco, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redação llnai do Projeto de Resolução
n• 9, de 1987.

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

RESOLUÇÃO N•

, de 1987

Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a contratar operação de crédito
no valo_r COITespOndente, em cruzados,
a 1.310.000,00 Obrigações do Tesouro

Nadonal - 011'1.
O Senado Federal resolve:
Art 19 É o Governo do Estado de São Paulo,
nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução
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n" 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizado a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 1.310.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, junto à Caixa Econômtca Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao

Desenvolvimento Sodal - FAS, destinada à implantação de um hospita1 geral com capacidade
para 200 (duzentos) leitos, na área de lta~cerica
da Serra (Parque_ Pirginara), naquele Estado.
Art 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a reçlação final.
Não Havendo a quem peça a palavra. encerro
a discussão.
_
Encerrada a discu~~Q, a_matéria é dada como
definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à promulgação.
o

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Eric.errada a Ordem do Dia. voltamos à lista de
oradores.
Coilcedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÁO (PMDB- RO.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O qiJe me traz hoje a falar nesta Casa é a preocupação que tenho com as greves que estão se
sucedendo neste Pais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. hoje estourou,
nas maiores cidades do Br&Sil, a gr:_eve dos bancários. Muito justo, porque entendemos que nesta
Nação quem não sofre impunlda~e é s6 uma
classe, a classe dos banqueiros; e se tivermos
um pouco de atenção para analisar o balanço
dos bancos nacionais, e do Banco do Brasil, notaremos, sem muito esfqrço, que O seu lucro, em
1986, foi maiOr do que o seu capital. Então, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, é justa esta reivindicação dos bancários brasileiros, pedindo um teta
de 5 miJ cruzados, inicialmente. Não podemos
crescer se temos uma classe, não s6 de bancários,
recebendo miseravelmente neste País. É necessário que o Governo tenha pulso e_resolva essa
situação o mais rápido possfvel, porque aí já se
avizinham outras greves. E neste turbilhão não
sabemos onde vamos parar. Q.nmdo o Senador
José Fogaça, na sessão de hoje, pede a união
da dasse política, pede a união dos Partidos Polí'ticos, indiscutivelmente, para que possamos traçar
um rumo, um rumo para este País que, no meu
entender, é uma nau à deriva, discordo, e já disse
ao meu companheiro José Fogaça que a·sotução
para os problemas econômicos deste País não
podem estar, principalmente, na determinação do
mandato presidendal. Posso estar errado e darei
a mão à palmatória. Mas um Governo tem a responsabilidade de governar por 1 mês, por 1 ano,
por 2 por -3, mas ele tem que ter um projeto
de Governo.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, quero
me parabenizar com a classe dos bancários do
BrasiL Mas outro assunto...

O Sr. José Fogaça- V.
aparte?
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O SR. RONALDO ARA<iÃO • Com mt.dto
prazer.

O Sr. José Fogaça - Nobre Senador Ronaldo Aragão, V. EX" merece, sem-dúvida, a nossa
solidariedade politica, neste momento, quando fai
a defesa da luta dos bancários por melhores salá-

rios. O processo de transferência de riquezas do
não seja novo, não Seja surpr~ para rúnguém
Setor produtivo, hoje, para o setor financeiro_ é
afinnarmos que os munlcfpios brasüeirQs estão
galopante, é brutal neste Pais. Pelo menos, se
em crise. Não é nov~_ esta conversa, não é hoje,
os bancários puderem ficar com uma parte dessa
não é de desta legislatura Alguém já__ disse que
transferência, nós tererrios um mfnimo de justiça
não se mora na Nação; não se mora no Estado;
social, ·embora os ·trabalhadores metalúrgicos, os
·
mora-se no Municfpio.
trabalhadores da construção civil, sejam objeto,
_-- EstaniOs vendo os pre'feifus de todos os muniou melhor, sejam '4timas desse processo de transópios ~Brasil, vindo para a Capital da República
fêrencia de riquezas. Mas v. EX' tem raiãõ, ã ruta
mendigar verbas para administrar o Município.
doS-bancários, neste- rp'omento, é jUsta, -é proce- MãlS uriia õufra -Sifl.iãÇãó difícil para o governo
dente, porque o nível das taxas de juros atingido
resolver:-Est:ãmos ril,lma crise econômica; não tehoje, !lo Brasil, é alannante. O sistema fin~nceiro,
mos saída; não se vê -uma luz no fun~o do ~únel...
os bai1.cos estão auferinc;lo lycros extorsivos, exorO Sr. Dlv~do Suruagy- Pennite-me V_. Ex"
bitantes, estão sangrando o sistema produtivo.
um aparte?
É evidente que o governo tem responsabilidade
nisso: Não seríamos nós, do Partido do Governo,
O SR. RONALDO ARAGÁO -Ouço, com
-qUe irlamoS desConhecer essa realidade. Portanto,
muita honra, V. Ex' 56 assim aprende.rei mais
o pronunciamento de V. EX' é um chamado, é
com a sua experiência.
um apelo, é, neste momento, um libelo em defesa
da luta dos trabalhadores deste Pais. Apenas gosO Sr. Divaldo Suruagy- Eu queria me con·
taria-de registrar, junto a V. Ex', que o meu pronungratular com V. Ex" pelos dois tópicos que estão
ciamento não foi pela unidade dos partidos polítinorteando o pronunciamento de V. EX' nesta noicos deste País, porque não creio em governos
te. Primeiro, no que diz respeito ao grande ganho,
.de união nacional e não creio em governos de
aç g.rande l_!Jcro que o sistema dos_ estabelecicolisão ~soluta. O çha.roamento que fiz foi aos
mentos de créditos deste Pais vem registrando
homens do meu Partido, o chamamento à resnestes últimos tempos. O pronunciamento de V.
porisabilidade foi aos homeris do PMDB, aOs hoEx" adquire uma maior profUndidade~ quando nós
mens e mulheres do PMDB que são responsá_veis
sabemos que, das_ dez maiores empresas deste
neste momento por 54% do Congresso Nacional.
País, apenas uma delas é geradora e prestadora
Insistentemente repeti isso aqui no meu pronunde serviços, que é a do Grupo VOTORANTIM.
ciamento. Portanto, creio que V. Ex' tem, neste
Todas ~---outras 9 empresas ou são bancos, ou
momento, um papel a cumprir, como também
são construtoras, que não transfonnarn, não motenho eu, como também têm todos os membros
dificam os produtos; apenas utilizam a riqueza
do nosso Partido, que é oferecer uma alternativa,
existente e usufruem os grandes lucros. Sabemos
oferecer um rumo, oferecer um caminho ao gotambém que há uma correlação entre a empresa
verno- para que ele possa trilhar numa determie o sindicato. Não é_ sem razão que o sindicato
nada direção, seja ela qual for. Isso é uma respondos metalúrgicos é o mais forte do Brasil, porque
sabilidad~ que temos perante a História e quem
a indústria automobilística é a mais forte do Brasil.
sabe perante as futuras gerações. Porque se a
Há uma correlação: um sindicato_é forte_ quando
transição democrática sucumbir, se ela se frustra,r,
uma empresa é forte. Daí, a necessidade de que
nós seremos cobrados no futuro perante a Históo sindicato dos, bancários tenha a, mesma força
ria. E, por Isso, quero dizer a V. EX' que a discor-que tem-- o Sindicato dOs banqueiros para que
dânda de V. EX' é uma discordância periférica,
h~ a um eqw1íbrlo dentro da sociedade, pelos meou seja, eu não coloco a questão do Jl:lantado
nos, no que diz respeito ao aspecto financeiro.
como o epicentro das comoÇões políticas do País.
O segundo tópico do discurso de V, Ex" ~ tamRealmente: não está somente aí a questão. Mas
bém um dos mais oportunos e dos ro~_is brilhancoloco isto, hoje, como uma das questões mais
tes - _é que s_abemos, já tive oportunidade, a
cruciais que estão _sendo vividas pela Nação. Se
ousadia, induslve, de discutir com o líder Jarbas
o nosso partido oferecesse uma alternativa, uma
Passarinho, que o que caracteriza todo sistema
proposta, um caminho, uma linha de conduta
revolucionário, quer seja de homens, quer seja
na área econômica, uma saída para a crise, não
de idéias, é a Centralização de poderes e se centraprecisaria quem sabe, definir a duração do manliza poder facilmente, através de concentração de
dãto. Mas o ?_reSidente não sabe até quando vai
rendas e se com:en:tra rendas através de um sisteo ,s_eJ,~ mandato, não sabe se daqt.d a três meses
ma trib-utário. O movimento de -1964 não fOI Uma
não vai haver uma campanha das diretaS-, não
execução~-CqoçentroU tendas através-de um siste~-b~ se daqui a algumas_ semanas o s_eu mandato
ma tributário que retirou dos Municípios e dos
será definido pela Constituinte, não sabe quando, - Estados os grandes recursos e concentrou nas
nã_o _sabe que programação poderá estabelecer.
mãos da União e com~çou a _distnbuir esses reçur·
Se o Presidente não sabe o que pensa o seu
sos, através de fundos ou de projetes específicos,
Partido a respeito da economia, eu lhes pergunto:
como se wn tecnocrata, aqui em Brasffia, tivesse
Em que direção pode caminhar o Presidente da
conhecime:_ntp ou maior visão da realidade daqueRepública? Que medidas ele pode adotar? Que
murlicípio- do que o prefeito- que foi eleito e
caminho ele pode seguir? Se eu estivesse no lugar
estava sofrendo, na própria pele, as angústias e
dele eu não saberia. Agradeço a V. ~ o aparte
os dramas daquela comunidade.
e .a tolerância que teve em ouvir-me.

le

O SR. ROI'IALDO ARAGÁO- Quem agra·

dece sou eu, nobre Senador. E me pafe<:e que
q\iando quis elastecer este chamamento é para
trióutar também aoS outros Partidos a responsabilidade que têm com o destino desta Nação.
Quando V. Ex' se ateve ao nosso Partido, que
tem a responsabilidade maior por ter também
uma bancada maior, eu quis elastecer a responsabilidade a todos os partidos com assento nesta
Casa e também no Congresso Nacional. Sr. Presidente, um outro assunto me traz à tribuna embora

U SR. RONALDO ARAGÁO lá há mais de 20 anos.

Que mora

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Que mora lá mais
de 20 anos e que está receb.endo as pressões
populares. E os argumenteiS que se colocavam
para nós eram os seguintes: primeiro, que muitas
vezes aquele prefeito não tinha uma estrutura moral ou não tinha os conhecimentos necessários
para administrar aquela comunidade. E eu res-pondia e volto a usar desse argumento para acres·
centar aos brilhantes pontos de vista defendidos
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por V. Ex.' Se nós pegarmos wn universo de 3.984 '
pessoas, para ser mais preciso, o ~rasil tem ,'3•.984
municípios, qualquer segmento, pode ser de médicos, de advogados. de industriais, pode ser até
de sacerdotes que, em teoria, são homens santos,
nós encontraremos nesses segmentos todas as
distorções que caracterizam a alma humana. E
por que cobrar apenas a perfeição de um prefeito,

de um homem público? Se cle tem falha, se ele

comete os seus erros. ele será julgado pelo seu
povo e fiscalizado pela sua comunidade. DaJ, eu

querer me CoJ!gratular CQ_!'fl o pronunciamento
de V. Ex" por defender esse ponto de vista do
fortalecimento dos municípios, porque, através do
sistema tributário dos municípios. dos Estados,

nós teremos uma melhor distribuição de renda
neste Pafs.
- -

O SR- RONALDO ARAGÃO -Agradeço
ao nobre Senador Diva1do Suruagy, com a sua

experiência ~e govemadqr, 4e prefeito.
E continuo, Sr. Presidente: é preciso que o Governo reexamine a questão financeira das Unidades de base do edifício político-institucional brasileiro, devolvendo a dignklade, dando condições
de sobrevivência, sob pena de responder pela falência dos nOSSos munkípios.
Entendo que essa autonomia financeira deve
se aplicar a decretação e arre_cadação dos tributos
da competência dos muniêipios e a aplicação de
sua renda.
Após 1964, os municípios tiveram resbingida
a sua independência e passaram a sofrer um processo de empobrecimento, progressivo, chegando ao estado de penúria em que hoje se encontram.

As alterações produzidas no sJstema tributário
contribuíram para tomar os municípios financeiramente subordinados ao Estado e à União. Oepois de 69, 62% da reCeita dos orçamentos rnunidpais decorrem de transferências de fundos, e
apenas 38% sã.o formados de recursqs próprios,
sendo de 24,6% a participação na receita tributária munldpal.
Em muitos casos, foram estabelecidas as condições que limitaram o emprego desses recursos
transferidos, como acontece com o Fundo de
Participação dos Municípios, cuja aplicaç-ão é regulada por lei federal.
Os dados disponíveis mais recentes sobre a
distribuição da receita pública arrecadada revelam
que cerca de 51% desses recursos couberam à
União, quase 39% aos Estados,_~_apenas 10%
aos municípios.
Isso significa que os recursos gerados pelos
municípios. ao invés de gerarem benefícios à sua
população, são retidos, em grande parte, pelos
Estados e pela Onião, prejudicando sensivelmente
as administrações municipais e ameaçando a sobrevivência dos próprios municípios, de importância fundamenta) para o fortalecimento do sistema federativo.
Por outro lado, a forma de distribuição da cota
do imposto que cabe às municipa1idades, em particular no caso do !CM, não proporciona aos municipios menos desenvolvidos rendas suficientes
para gemr melhores condições de crescimento.
O mtmicípio é o primo, pobre, o irmão deserdado da receita arrecadada, pois os tributos são
coletados em sua área geográfica e fisica, são
decorrentes do trabalho de seus habitantes, mas
ali não ficam. A parte do leão é drenada para
as outras esferas, notadamente para o Governo
Central. Aos municípios restam migalhas, o que
os impede de responder às necessidades dos munícipes.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11)
Solidarizç>-me corn a Frente Municipalista Brasileira, com os prefeitos municipais, e proponhome a lutar, na Assembléia Nacional Constituinte,
para d~volver aos municípios a autonomia reclamada, e dar-lhes condições fmanceiras de realizarem a administraçâo sonhada e pleiteada pela
população.
O Sr- Cid Sabóla de Can>alho - V. Ex' me
permite uma observação?
O SR- RONALDO ARAGÃO- Pois n_ão.
O Sr. Cid Sabóla de Can>alho- Estou ouvindo atentamente as palavras de V. Ex' e essa parte
aí me interessou bastante, como me interessou
tambêrn aquela parte relativa ao mandato do Presidente Samey. Acho que realmente V. Ex" tem
toda razão na defesa do municipalismo. Todo o
Brasil, hoje. compreende que deve defender o
municipalismo, talvez, como a salvação administrativa de nossa Nação. É evidente que os mwticíplos brasileiros se entregaram tarnbêm a muitos
desmandos nos últimos anos. Muitas situações
calamitosas d®_ rnuniclpios devem-se, não apenas a essa má legislação que nos distribui como
Estados Federados, como munidpios e como Estado Federal. Daí por que eu defendo, como V.
Ext, a fortifiCação dos municípios. mas, defendo
também um modo de fiscalização, uma fiscalização mais intensa. mais perfeita, as contas perfeitamente examinadas a cada pertodo, se possível,
a cada mês, examinando-se não só a prestação
de conta anuaJ, mas um balanço mensal, de tal
sorte que, correspondendo ao crescimento dos
municípios, haja também o crescimento de um
comportamento adequado, de urna honradez administrativa, que não permita os desvios que são
tão denunciados à Naç;ro, cliariamente, pela imprensa brasileira. Mas, esses desvios não invalidam a posição de V. Ex', pelo contrário, fortificam,
porque mostram que os municípios devem ser
vistos, de acordo c_om a sua tese, com mais cuid8do; essa mendicância que se_ exerce aqui em Brasllia é uma conseqOência da legislação. V. âf
tem toda a rÇllâo. Mas eu teria, ainda, só um pequeno comentário ao seu pronunciamento. Eu
tambérn estou COill V. Ex' no que conceme ao
mandato do Presidente Jo~é:_ Saq-~ey: Na minha
pequenice, nunca entendi por que se discute tanto
a dura_ção do mandato do PresidenteJ_osé Samey,
quando todos sabemos que ele foi eleito para
um determinado período, de acordo .com as normas S:Qnstitucionals em vigor. Diante da crise em
que nos encontramos, uma crise econômica, mas
téU.nbêm urna crise moral, exercita-se, diante do
Presidente, a questão da duração do seu próprio
mandato, e isso, evidentemente, bombardeia a
segurança presidencial, a estrutura emocional do
Presidente José Samey que, no entanto. cometeu
uma fraqueza em otudo isso, ~ndq ele próprio
admitou o debate do seu mandato. Eu acho que
a Assembléia Nacional Constituinte vai determinar
a duração do mandato presidenciaJ do novo Presi~
dente da República. O problema do Presidente
José Sarney está resolvido: Su_tt_ Excelência foi
e1eito, exatamente, para esse período que todos
nós sabemos quaL Não vejo, no entanto, razão
para se aliar à duração do mandato o seqüenciamento das soluções da crise nacional. Acho que
uma coisa não tem nada a ver com õutra, porque
até acho que ninguém devia se preocupar com
a duraç:ão_do mandato do Presidente José Samey.
Devíamos preocupar-nos, e muito, é com a s_olução dos problemas econômicos. Agora, talvez o
Presidente José Samey tenha planos a longo prazo e queira saber até quando vai ficar na Presidência da República, para determinar os seus pia-
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nos, mas por um princípio legalista, por uma
questão de obsavância da Constituição em vigor
- a gente não pode pensar que não há uma
Constituição em vigor, s_erta um absurdo porque
o Estado estaria desconstituído - então n6s s6
podemos raciocinar_ no mandato do Presidente
José Samey naqUela duração para a qual ele foi
eleito. E, y. EX' tem toda razão quando submete
que essa questão não deve, em absoluto, intervir
nas soluções· que o Brasil tanto espera. Parabenizo, V. EX' pela colocação a respeito dos bancários, pelos problemas municipalistas, pela preocupação ante a palavra do Senador José Fogaça
e outras coisas tantas que fazem da presença
rtarnentos mais brilhantes.
. O SR- RONALDO ARAGÃO -Agradeço
ao nobre Senador Cid Sabóia Carvalho dizendo
que nas democracias o grande fiscal é o povo.
E o povo que vai julgar a Administraçllo. E, no
caso do município, nós temos ainda a Câmara
dos Vereadores. temos os Tribunais de Contas
que estão aí paia julgar as contas dos prefeitos
e, mais do que tudo isso, o povo, que, através
de eleição, ê quem faz a seleção natural.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, precisamos reexaminar o conceito de autonomia municipal expresso na atual Constituição e pôr um
fim à "intervençáo federal" nos municípios, desatando as mãos dos administradores municipais
e tomando os nossos municípios mais fortes e
menos dependentes do Poder Central.
Acredito que s6 ~remos municipk>s fortes se
eles forem independentes economicamente, com
receitas próprias e <::orn a descentralização dos
mecanismos de tbrnada de contas da municipalidade, pois são ps cidadãos do próprio município
os que melhor estão qualificados para julgar a
aplicação dos recursos públicos, o que deve ser
feito pelas Câmaras Municipais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que
o Governo Federal seja sensível à situaçao dos
nossos municípios e consinta na partilha do bolo
tributário, pois só assim a Nova República se fará
presente nas nossas cidades, criando os mecanismos necessários para que sejam viabilizadas
as administrações municipais ou estaremo:s fadados ao enfraquecimento político dos Estados,
com a falência dos municípios.
Todos nOS sahelnoS que a soluça-o -de8Se p~
blema passa por uma profunda reforma tributária
que faça, inclusive, justiça aos Estados também,
mas inexplicavelmente, o Governo Federal não
se decidiu ainda a assumir o seu papel nesse
processo e toma-se, no momento, o maior culpado pela situação caótica em que vivem os municípios.
Vamos fazer uma Constituição que corrija essas
distorções e raça reviver a pujança dos nossos
municípios, fazendo com que eles voltem a ser
respeitados e possam desempenhar as funções
que lhe estão reservadas no processo polítf<::o brasileiro.
O SR- PRESIDENTE (Aiuízio Bezerra) Concedo a palavra ao nobre Senador Oivaldo Suruagy.

O SR- DIVALDO SURUAGY (PFL - AL
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pretendo denundar, nesta Casa, um movimento qUe deprime a raça humana que é o movimento
nazi-fascista do apart.held. Mas, antes de discutir
este tema, lamentavelmente, trarei um assunto
menor ao conhecimento deste poder, porque
acho que o homem, no exercido de ~a atMdade
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pública, como a própria natureza do cargo que
exerce está a exigir, ele tem sempre que prestar
contas dos seus atos e de suas atitudes ao público.
O jornal C:otTeio Brazlllense na edição de ho-

je, na coluna "Brasília - Distrito Federal" traz
uma nota que exige um esclarecimento de minha
parte.
.
.

Encaminhei ao jornalista RonaJdo Martins Junqueira, Editor Geral do CorTeio BraziHense, a
seguinte nota que passo a ler para que fique registrada nos anais do Senado Federal~
"Prezado Editor Geral, desejoso de esclarecer a verdade, gostaria de informar a V.
Sa. que, embora na qualidade de ex-Governador de Alagoos, tenha direito a uma pensão
igual ao saládo básico de Desembargador
do Estado, optei pelos subsídios de Senador

da República, cargo para o qual fui eleito
em novembro último, isto é, s6 possuo umã
fonte de renda"

A nota do jornal dizia que eu recebia COJ!lO
Senador e como ex-:GoverM.dor d~ Estado. Em

alguns Estados deste País~os exwGovemadores:
podem acumular as pensões com os subsídios
de parlamentares. No caso de A1agoas, eu faço
questão de deixar be_m claro que flZ uma opção
e só tenho uma fonte de renda, que é a de subsídio
de Sen_ador da República.
Informo que jamais nomeei nenhum irmão, esw
posa, filha ou c::unhado para exercer c:argo público
de natureza efetiva, nos dois períodos e~m que
governei -Alagoas ou quando fui eleito Prefeito
de .Macéio. Jamais ·nome~i nenhum parente meu,
esposa, fiJho, cunhado, irmão, para exercer um
c::argo público de natw"eza efetiva. Tenho duas
filhas que trabalham, uma no Tribunal de ~ustiça
e outra no Tribunal de ContaS-de A1agoas, que
foram nomeadas pelos Presidentes desses colew
giados sem a menor interferência de minha parte.
O Deputado Antônio Amaral é um Deputado Estaw
dual de Alagoas, que foi citado na nota como
se fosse meu cunhaçig, é casado com um~ das
minhas primas e faz polític::a em A1agoas há mais
de 30 anos, muito antes de eu inidar a minha
vida política. Concluo que, confiante no sentimento de justiça do eminente jornalista, aguardo a
publicação dessa nota, com o mesmo destaque,
da qual eu fui acusado na coluna do "Brasília
_
- Distrito Federal."
Feita a defesa e prestados os esclarecimentos,
porque, repito, o homem público tem que estar
sempre prestando c::onta de sel!S atas ao público,
porque está a exercc::r uma função que deve ser
constantemente fiscalizada, conforme foi muito
bem colocado pelo Senador Ronaldo Aragão no
que diz respeito à fiscalização de prefeitos, tem
a Câmara MUnicipal, tem os Tribunais de Contas,
inclusive uma observaçã_o que eu faria, acrescentando aos argumentos do eminente Senador ad,
que era também da CàiTiara-de Vereadores, caso
não concordasse com o julgamento da Corte de
Contas Estadual por 1/3 dos seus membros, tem
que solicitar o julgamento do Tribunal de Co~s
da União. Enfim, existe várias formas, vários métodos. Agora, o que não podemos negar é ao homem público, ao prefeito, os recursos, sob o argumento de que ele não tem condições morais para
exercer aquele cargo. Seria negar a competência
ou decretar a falência da classe polftica, classe
que é dignificada com a presença de Senadores
da estatura e do quilate do Senador Ronaldo Aragão.
Agora, entrarei no a_ssunto realmente importante que me traz à tribuna do Senado neste insw
!ante.

QIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL(Seção II)
Sr. Presidente, Srs. Senãdores, o_ Mundo Livr_e
com_e_m_Qrou no último sál>ado, 21 de março, o
"Dia lntemacioiiãl para a Eliminação da Discriminação Radal", adotado por dedsão da Assembléia Geral das Nações Unidas de 1966, em mew
mórta do massacre de Shaperville, ocorrido na
África do Sul, seis atlas antes. São manifestações
que se renovam a cada ano em dezenas de Estados-Membros das Nações Unidas e abrangem
entidades não-govemamentaJs, instituições públicas e organismos internacionais preocupados
com a escalada de arbítrio e de violência de que
são vítimas os africanos do extremo sul do Continente.
Se conSiderarmos que a privação de direitos
dos cidadãos africanos vítimas do_ "apartheld"
inclui a própria negação da cidadania, somos obrigados a concluir que mais do que uma discriminação, essas politicas que as Nações Unidas lutam por ver abolida na África do Sul, constitui,
na verdade, prática rigorosamente inédita no
mundo contemporâneo, só comparável, em termOS étiCOs e políticOs, às concepções totalitárias
--da superioridade arfaha do nazismo, durante a
Segunda Guerra Mundial.
Esta reãJidade dolorosa de nosso século e a
circunstância agravante de que o "apartheld"
se transformou de prática em ideologia, assim,
como o mandatojlegal que a África do Sul detém
contra a opinião pública mundial sobre a Namíbia,
a despeito de todas as Resoluções das Assembléias Gerais e do Conselho de S~urança da
ONU. fazem do caso específico da África do Sul
não uma questão nacional, mas um desafio de
caráter universal.
O Brasil tem uma tradição de escrupu1oso e
sadio respeito ao princípio da autodeterminação
dos povos. A nossa tradição diplomática e a própria formação histórica de nosso povo e de nosso
território se assentam em princípios juridicos de
ab_soluto respeito e de completo acatamento à
soberania de todos os países com os quais mantemos relações diplomáticas e comercia($. A doutrina de nossa política externa não discrimina, a
não ser em circunstâncias muito excepcionais,
como -ocorreu até recentemente com Cuba, os
regimes polfticos dos países com os quais temos
relações diplomáticas. Essa tradição se assenta
na circunstância de que solvemos virtualmente
todos os nossos conflitos de fronteiras com o
recurso ao arbitramento e a mediação pacificas,
sem que jamais tivéssemo-nos empenhado em
guerras de conquista, pois só revidamos as agressões de que fomos vítimas.
Esse procedimento de nossa política externa,
porém, itão n65 exime de adotarmos, como tem
sido a praxe dos últimos anos, uma posição de
clara e insoflsmãvel condenação a toda e quaJquer
forma de discriminação raciaJ, e mais especialmente ainda em relação ao "'apartheld'', tal como é concebido .e praticado pela minoria branca
da África do Sul, contra a maioria negra deste
país e da Namíbia. O Governo do Presidente Sarney, que, CumprindO recomendação de suces~vas decisões da ONU. determinou o estabelecimento de um boicote- coffiercial contra o governo racista de minoria branca, exprime o desejo
predominante da maioria do povo bra_sileiro,
quando, por essa forma, demonstra de póblico
sua solidariedade a esse movimento de caráter
abrangentemente internacional, cujo principal objetivo não é o de interferir nos assuntos internos
da África do Sul, mas sim o de demonstrar que
a prática de submissão- dos negros africanos é
intolerável para os foros da civilização humana.
-Ao convidar para uma visita oficial o Bispo Desmond Tutu, como já fez o ltamarati, o Brasil dá
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mostras de que, mais do que a tdeologia inadmissível, ou uma pi'ática anticfvilizatória, o "aparlfleld" fere a dignidade humana, atinge de forma
profunda nossos _sentimentos_ e se transforma
num sistema a que os povos civilizados não podem negar a sua n'lais veéffiente-repuJsa e condenaÇão. O Brasil que é um país de mestiços, o
Brasil em grande parte civilizado pela contnbuição
africana, o Brasil, que ainda luta contra todas as
formas de discriminação interna de caráter econômico contra os brasileiros negros, não poderia,
sem contradizer se a si próprio, deixar de aderir
a todaS as formas de pressão legítimas contra
o governo racista da África do Sul.
Tal como salienta a professora e cientista políw
ti.ca Anna Maria Gentili, a discriminação, tal comoa segregação racial que precederam o- "apar~
theid", vinha sendo praticada na África do Sul,
desde o século XVII. "Com a Constituição da
União Sul Africana, o South África Act. de :31 de
maro de 1910, se afumava que s6 a populaçãode descendência ellropéia podia ser eleita e eleger
membros para o Parlamento",
A política do "apartheid", no entanto, só se institudonalizou a partir de 1948, quando se declarou
a subordinação jurídica e social dQ.S habitantes
negros através de uma série de medi_das discrimi':'
nat6rias. À abolição dos direitos políticos e civis
que ainda subsistiam na Província do Cabo seguiu~se a cristalização das barreiras raciais através
de Jeis específicas que, sendo antes detennipadas
mais pelos costumes do que pela lei, sempre admitiam exceções.lntroduziu-se ao mesmo tempo
a classificaçi3o de todos os elementos da população de acordo oom o grupo racial registrado
no documento de identidade, estabelecendo-se
a proibição de uniões ou casamentos misto~. A
segregação tomou-se prática legal e obrigatória
na gestão pública e nos meios de transporte, destinando-se nas diferentes cidades guetos especiais
para os diferentes grupos étnicos,
AD consolidar-se <;:oroo sistema, o "ap~rtheid"
se reformulou também--como a ideologia da discriminação, rejeitando as antigas identificações
inspiradas no conceito çie "desiguaJdade", para
se definir como sistema: de "desenvolvimento separado", que se funda no conceito de diferenças
humanas entre os diversos grupos étnicos, com
o cruel e desafiador "slogan" de "separados, mas
igUais", como forma de legitimação do segregacionlsmo. A essa crescente subjugação sem precedentes na história da HUmaniçlade, o governo
racista da África do Sul junta a seus crimes a,
manutenção, s-ob sua tutela, do mandato ilegal
que detém sobre a Namíbia, impedindo a un)dade
africana e servindo como fator de instabilidade
política no COntinente africano.
_
Tem sido tão generalizado o repúdio às práticas
segregacionistas do "apartheid", que instituições
supranacionais de ação notoriamente c-onservadora, como a Comunidade Econômica EUropéia,
não têin hesitado em impor sanções ao. governo
do Presidente Pieter Botha. EmpreSas--muJtinadonais de atuação em virtualmente todo o mundo
cM!izado, temendo conseqüências de retaliação
de seus clierites, -e cedeodo à pressão de seus
próprios acionistas, já deixaram a_ África do Sul,
como foll'rn! de contribuir p~ra pô_r fm ao odioso
regime. Estão, neste caso, a General Motors, a
Kodak. a Coca-Cola, a IBM. a Exxon e inúmeros
bancos americanos e ingleses. Instituições universitárias dos Estados Unidos que possuíam fundos
aplicados em companhias com interess_es na Áfri.
ca do Sul transferiram seus recu~ para outras
aplicações, o mesmo fazendo inúmeros fundos _
mútuos e de pensão, inclusive de propriedade
de. alguns Estados americçmos.
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A medida em que crescem a oposição internadanai e a resistência interna às práticas segregacionistas, aumentam também a repressão e os
métodos autocráticos do governo sul-africano- de
minoria branca, em que quatro milhões e quatrocentos mil brancos _exercem uma inconcebfvel

e ampla tirania sobre uma população global de
trinta milhões setecentos e oitenta mil habitantes.
Multo embora os brancos constituam apenas dezoito por cento da força de trabalho ativa, perce-

bem sessenta e quatro por cento da t0tafid8de
dos rendimentos do pais.
Os brancos que trabalham na agricultura perce-

bem seis vezes mafs do que um afn'cano nas
mesmas condições. enquantO oS que são empr~

gados nas minas recebem vinte vezes mais.

O Sr. José Fogaça- Permite V. ~-um aparte?
O SR. DIVALDO SQR[JAGY- Concedo o
aparte ao nobre Senador José Fogaça.

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Diva! do
Suruagy, a Liderança do PMDB deseja expressdf

solidariedade e reconhedmento a V. Ex" pela im·
portãncia do seu pronunciamento nesta noite, no
Senado da RepúbiJca. V. Ex', inclusiVe, está resgatando a dignidade da Câmara AJta da República.
Hâ alguns dias, vi nos jornais mais importantes
deste Pais um artigo, assinado j:fOr um Senador
desta Casa, que, malgrado condenasse o regime
discriminatório da África do Sul, não via saídas
na condusão do seu artigo, porque entregar ci
poder aos negros ou às maiorias negras daquele
país slgnificaria caminhar na díreção irreversível
do comunlsmo. E, diante dessa situação, o Senador chegava à conclusão de que não havia saída,
que s6 restava esperar que o destino dos deuses
ou da Humanidade, um dia, viesse salvar os po-bres negros da África do Sul. O pronunciamento
de V. Ex!', ao contrário, resgata uma posição que
é intransigente neste Parlamento, e do nosso País,
não só deste Governo, até de governos anteriores,
numa posição radicalmente contrária ao regime
do apartheld. V. Ex< citou Desinond Tutu. Há
um nome que não poderia deixar de registrar,
o grande líder negro Henry Mandela, que está
jogado no fundo de um cárcere na África do Sul,
e que vê os seus irmãos negros serem mortos,
a cada dia, em defesa da Uberdade, em defesa.
da dignidade de cidadãos. Aqui, também presto
homenagem a esse homem, a Mandela, que en~
gravida, diariamente, a sua pátria, de coragem,
e é um símbolo mundial da resistênda. da cora~
gem e da dignidade humana. O ap~e_ que dou
ao pronunciamento de v. ~visa. acima de tudo!
mostrar que no Congresso Nacional, no Senado
da República, não há apenas aqueles que titu~
beiam, que hesitam na luta democrátiça dos po...
vos, mas há aqueles que têm fumeza, que têm
coragem e que apresentam posições desassombradas, como a que apresenta V. ~
O SR. DIVALDO SUR[IAGY- Agradeço
a V. ~ Senador JÕsé Fogaça, que abrilhantou
um trabalho onde existia apenas um esforço. O
talento de V. Ext, as colocações felizes de elevação
da dignidade humana, caracterizada nessa luta
por uma afirmação de uma maiofia explorada
por uma minoria privilegiada. na Africa do Sul,
vêm engrandecer o esforço do nosso trabalho.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o rendimento
médio dos trabalhadores brancos é doze vezes
o dos africanos, seis vezes o dos trabaJhadores
de cor e quatro vezes o dos asiáticos. A despeito
dessa brutal diferença de renda, os habitantes negros com mais de dezoito anos pagam, indistin-

D!ÁRIÓDO CONGRESSO NAOONAL(Seção II)
t:arrlente, um ünposto anual de dois e meio "rands",
a moeda local, mais um "rand" adidonal por unidade de habitação e contribuições tribais, tributos
de que estão livres os brancos, que não pagam
qUalquer dessas contribuições. O imposto sobre
os rendimentos atinge os negros a partir de trezentos e_ cinqüenta "rands" anuais, mas só grava os
brancos a partir de setecentos e cinqüenta
"rands", se solteiros, ou mil"rands", se casados.
O resultado de tantas e tão vigorosas discrepâncias nao repercute apenas nos padrões de
vida, mas também nos padrões da morte. A taxa
de mortalidade infantil dos africanos, uma das
mais altas do Munck>, é de sessenta e nove por
mil nas zonas urbanas e de duzentas e oitenta
e dois por mil nas zonas rurais, enquanto entre
os brancos é de doze por ma, das mais baixas
do Mundo. Uma idéia do caráter repressivo do
governo racista- pode ser dada através da comparação da taxa de presos por cem mil habitantes:
ha África do_ Sul esse número é de quatrocentos
e dezessete, contra setenta e dois e meio na Grã~
Bretanha, setenta na França e vinte e ànco nos
Países Baixos. Nos dez anos que vão de 6j a 7j
o governo executou seteCentas pessoas, n(unero
que em 19BO ã:tlngiu_ç,_e:nto e vinte_enove.
-São- fatos e circunstânéias que extrapolam o
caráter politico de um regime que fez_ da discriminação a base de sua dominação sobre a maioria
negra, para se inscrever no rol das questões éticas
com que se defronta o mundo civilizado. Sem
dúvida discrepâncias e disparidades internas existem em todos os-pc!lses. Aqui mesmo, no Brasil,
1utamos contra as diferenças abissais que, no País,
separam os segmentos mais ricos _dos mais pobres e discriminados em termos econômicos e
sociais. Mas em nenhum outro país do Mundo
a manutenção deliberada dessas desigualdades
·consb1ui a ideologia do poder, a prática da política
e a realidade do quotid!éi~.
M fazer o registro do transcurso do "Dia lnt~r~
nacional para a Eliminação da Discriminação Racial", não venho apenas sçlidarizar·me com os
movímentos que, Como a Frente Nacional contra
o Apartheid, lutam no Brasil para pôr fim a esse
odioso regime. Quero, também, pedir a atenção
do Senado para a necessidade de nos engajarmos
nessa cruzada pela libertação do povo africano.
Despertando a consciência do País para a importância dessa solidariedade que temos o dever de
dar ao Continente que_tanta contribuição deu ao
Pafs, estaremos resgatando uma dívida que é, ao
mesmo tempo, um dever de gratidão e um gesto
de grandeza moral.
Essas mesmas distorções que acabamos de
apontar na África do Sul, não com essa profun~
didade, não com essa intensidade, não com essa
dramatfcfdade, encantamos em várias regiões do
Brasil, este País~continente, que poderiamos defiw
ni·IO facilmente em quatro paises formando esse
contexto geográfico: a AméJZôn_ia, o Nordeste, o
Centro-Sul. e Õ Extremo~Sul.Alguém já afirmou com muita felicidade, que,
em uma viagem de automóvel de São Paulo ao
Piauí, a pessoa atravessa todos os estágios de
evoluçáo da História da Hwnanidade, desde o
homem da pedra lascada até à sofisticação da
tecnologia do século XX.
Ainda encontramos, dentro da nossa socieda~
de, distorções tão gritantes, tão dram~cas quanto
essas que acabamos de apontar na Africa do Sul.
É para essa dramatiddade que convoco a inteliw
gência e o espírito público de todos aqueles que
fazem esta Casa, que é um símbolo de resistência
e, _ao mesmo tempo, de dignidade política. tão
bem caracterizados e retratados na figura ímpar
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que o Rio Grande do Sul mandou para o SenadO,
na pessoa do Senador José f"ogaça.
Muito obrigado a todos. (Muito bem! Palmas.)

DOalMEtfTOA aaE SEi<EFERE
O SR. DJVAWOSaRUIIGY EM SEU DfSC(JRSO,
Brasflia, 24 de março de 1987.

Prezado Editor Geral,
AD.
limo. Senhor
Joma1ista Ronaldo Martins Junqueira
MO. Editor Geral do Correio Eraziliense
Desejoso de esc_Ulrecer a verdade, gostaria de
informar a Vossa Senhoria que, embora na qualidade de ex-Governador de Alagoas tenha direito
a uma pensáo igual ao salário básico de Desem·
bargador do Estado, optei pelos subsidias de Senador da Repôblica, cargo -para o qual fui eleito
em novembro último, Jsto é, s6 possuo uma fonte
de renda
Informo que jamais nomeei nenhum irmão, es~
posa, filha ou cunhado para exercer cargo público
de natureza efétiVa, iioS dois periodos_ em que
govemei Nagoas ou quando fui eleito Prefeito
de Maceió.
Minhcls duas filhas, que trabalham, uma no TribUnal de Justiça, e a outra, no Tribunal de Contas
de Alagoas, foram nomeadas pelos Presidentes
desses Colegiados, sem a menor interferência de
minha parte.
O Deputado Antonio Amaral ~~-é meu cunh~~
do, mas sim, casado com uma das minhas primas, e, faz pOlítica em AJagoas há màis de trinta
anos.
Confiante no sentimento de justiça do emine.nte
jornalista, aguardo a publicação desta, com o
mesmo destaque da nota na qual fui acusado
na Coluna Brasília~DF, edição de 24 do cõrrente,
desse conceituado jOrnal.
Atenciosamente. - Divaldo Suruagy, Sena-dor.
O SR. PRESIDENTE (Alufzio Bezerra) Concedo à -Çãlavra ao nobre Senador Albano
Franco.
-

O SR. ALBANO FRANCO (PMDB - SE.
Pronuncia o seguinte discUrso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
_
Ocupamos a Tribuna neste momento para examinar uma questão que reputamos de grande
relevância para o desenvolvimento industrial do
País, sobretudo nesta fase conjunturalmente difícil
que ora atravessamos e plena de incertezas com
relação ao futuro próxbno.
Com efeito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomari'los conhecimento há poucos di~ da existên~
da, na CA.CEX. de um programa que prevê para
esteano a importação de um milhão de toneladas
de doreto de sódio (sal comum) proveniente da
França, Austrália, Tunísia, México _e Espanha.
Essa volumosa compra de sal, que irá custar
ao Brasil cerca de 15 milhões de dólares, visa
atender às nec_essidades de matéria~prlma das
indústrias de barrilha, soda e cloro, principalmen~
te.
A barrilha e a soda, todos sabemos, são insu~
mos básicos que entram necessariamente na
composição de uma infinidade de produtos, destacando-se: papel e celulose, aJumínio, têxtil, aço,
vidros, tintas, detergentes. Tratando-se, portando,
de insumos de_ efeitos germinativos capazes de
gerar significativa cadeia industrial, a escassez dos
mesmos, por outro lado, acarretará graves canse-
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qüências para a economia, podendo mesmo paralisá-ta parcialmente.
_
A execução desse programa de importações,
por sua vez, poderá Sljl!r prejudicada, em razão
dos atuais baixos níveis de re®JYaS c;ambials e,
também, por força do próprio estrangulamentc
externo, como decorrênda da recente decreta~ _,
da moratória bra~ileira.
Na qualidade de Presidente da Confedev.ção
Nacional da Indústria, temos, intransigentemente,
defendido o crescimento econômlco como forma
de o Brasil mariter elevados os níveis de emprego
e produção e gerar excedentes exportáveis.
Evidentemente que a redução das ativ:idades
produtivas de indústrias de base, a exemplo da
barrilha e da soda, poderá trazer graves transtornos ao crescimento da economia, especificamente o industrial, podendo mesmo aprofundar
o quadro recessivo que ora já se vislumbra no
panorama económico nacional.
Desta forma, toma-se imprescindível que se
equacione esta questão no mais breve espaço
de tempo, a fim de que não seja para1isada toda
uma matriz industrial que usa os insumos deriva~
dos do cloreto de sódio cpmo matéria~prima.
Ainda com referência a essa injustificável escas~
se:z de sal para fins industriais, devemos aqui ~
portar-nos, Sr. Presidente:, Srf:!._Senadores, a_um
pronunciamento que fizemos em março de 1985,
nesta mesma tribuna, sobre a necessidade de
aproveitamento industrial das grandes quantida~
desde sal que estão sendo lançadas ao mar como
conseqüência direta da exploração do potássio
no Estado de Sergipe.
Naquela oportunidade, defendíamos a instalação, em Sergipe, de uma unidade de barrilha com
c:apaddade para produzir quatrocentas mil tonela~
das/ano, tendo como matéria-prima essas imen~
sas quantidades de sal que serão produzidas com~
pulsória e, anualmente com a extração do potássio.
EsSa produção compulsória de sal se explica,
em vista de deste produto estar associado ao per
tássio em um único minério denominado silvinita.
Por conseguinte, ao se extrair o potássio do subsolo, automaticamente se extrai também o cloreto
de sódio. Nestas condições, observa~se que, ccr
mo rejeito, o seu custo de produção é zero.
Além de não ter custo, enormes serão as quanti~
dades de cloreto de sódio a serem extrafdas Com
o potássio, considerando que para cada tonelada
de potássio ter-se~ão três toneladas de sais de
sódio.
Já em funcionamento desde 1986, a unidade
de mineração e beneficiamento produzirá este
ano cerca de cento e vinte mil toneladas de doreto
de potássio e, portanto, trezentas e sessenta mll
toneladas de sal. Este sal, como mencionamos,
está sendo completamente lançado no mar atra~
vés de um salmoroduto.
De acordo com os planos de expansão da PE~
lROMISA para os pr6XiillOS ariOs, prevê~ se elevarse a produção de cloreto de potássio para trezentas mil toneladas/ano em 1988; quinhentas mil
em 1989, e seiscentas mll em 1990. 'COnseqüentemente, ter-se~ão novecentas mil toneladas de
sal em 1988; mil e quinhentas em 1989; e'-inil
e oitocentas em 1990.
Esta produção de sal daria sobejamente para
atender à demanda industrial e justificar economicamente a implantação de uma fábrica de barrilha
no Estado de Sergipe, pois, a1ém do sal, o meu
Estãdo possui reservas de calcário, a outra matéria~prima usada na fabricação de barrilha - de
excelente grau de pureza.
Com base em c_álculos já r:ealiza,cto$, o preço
final da tonelada de barrilha, caso fosse implan-

tada a unidade sergipana, seria equivalente a um
terço do preço atualmente praticado no mercado
'1temacional, que está por volta de 107 dólares.
sto devido às. excelentes condições locacionais
~ dos extraordinários custos de oportunidade das
matéria:s~primas: sal e calcário.
Considerando que em 1986 as compras externas de barrilha totalizaram 12,5 milhões de dólares;- vê-se, desta fonna, que além de abastecer
o mercado interno; esta fábrica ensejaria a :;ubsti~
tuição de importações, proporcionando pr_eciosa
economia de divisas para o País.
Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como··
acabamos de demonstrar, urge o aproveitamento
industrial da produção sergipana de sal, que irra~
donalmente está sendo lançada no mar, enquan~
to que, pobre de reservas, o Brasil queima dólares
importando um produto que temos em abundân~
c:ia.
Apelo, portanto, -desta tribuna, para as autoridades públicas que estão diretamente encarregadas do assunto, notadamente aos Ministérios
das Minas e Energiai e da Indústria e do Comércio,
nas pessoas dos eminentes Ministros Aure1iano
Chaves e Hugo Castello Branco, para, conjunta~
mente, darem um sentido económico aos gran~
des jazimentos de sal produzidos em Sergipe a
partir da exploração do potássio, com a implan_tação de uma fábrica de banilha e purificação
dos excedentes para uso industrial. (Muito bem!)
O SR. PRESIDEI'ITE (Aluizio Bezerra) -Nada mais havendo que tratar, vou encerra_r a_ pre-sente sessão, designando para a ordinária de se~
gtit'fda~feira próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
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PROJETO DE
DA CÂMARA
N•1, DE 1987
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n<:> 1. de 1987 (n9 5/87, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que altera dispositivos do Decreto-lei
no;. 200, de 25 de fevereiio de -1967, modificado
peJo Decreto~lei n9 900, de 29- de setembro de
1969, e peló Decreto-lei rJ9 2.299, de 21 de novembro de 1986, e dá outras providências (dependendo do parecer).
- ·
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 133, DE 1987
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lei da Câmara n9 133, de 1986 (n<:> 6.057/85, na
Oii9e"iri);-de- iniciativa do Senhor Presi~
dente da República, que altera o Anexo nda Lei
n9 7324, de 18 de junho de 1985, que "cria a
13,;·Região da_ Justiça do Traba1ha e o respectivo
TnbuMr~egionai_do Trãbalho, institui a correspondente Procuradoria Regional do MinistériO Pú~
blloo da União junto à. Justiça do Trabalho, e dá
outras providências, tendo
PARECER ORAL FAVORAVEL, proferido em
Plenário.
3
- PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 165, OE 198ô
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lerda Cânlara no;. 165, de 1986 (n<:> a389/86, na
Casa de. origem), de iniciativa do Senhor Presi~
dente da República, que dispõe sobre a reestrub.l~
ração da Justiça Federal de Primeira Instància
e dá outras providêndas, tendo
PARECER ORAL FAVORAVEL, proferido em
Plenário.

casa de
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4
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•7, DE 1987
Discussão, em turno único, do Projeto de Rescr
lução n9 7, de 1987 (apresentado pela Comissão
Diretora), que estende o disposto no Decreto-lei
n<:>2270, de 13 de março de 1985•. aosservidores
do Senado Federal investidos em cargos do Gru~
po-Direção e Assessoramento Superiores e op~
tante.s pela retribuição de seus cargos efetivos
e dá outras providêndas (dependendo de pareceres.)

5
MENSAGEM N• 38, DE 1987
Escolha de Chefe de
lllllssáo Diplomática
Mensagem n• 38, de 1987 (11' 23/87, na origem), de 28 de janeiro do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deli~
beração do Se~dQ a escolha do nome de José
Gullhenne Alves Merquior, Ministro de Primeira
Ot~sse, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos mexicanos (dependendo de parecer).

6
MENSAGEM N• 41. de 1987
Escolha de Chefe de
lllllssáo Diplomática
Mensagem n9 41, de 1987 {n9 37/87, na ori~
gem), de 20 de fevereiro do cof'l'E:nte ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do nome de
Sérgio Paulo Rouanet, Ministro de Primeira Casse,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dinamarca.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Bezerra)-Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 45 mi~
nutos)

DISCaRSO PRONUNCIADO PELO SR.

WRG!UO TÀVGI'i'A N'1 SES.'i-iO. DE23-3-87
E QlJE, E!Y7REGUE À

REVJS10 DO 0/M-

DOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMEN7E
O SR. vlRGfuO TÁVORA (PDS CE Para
encamírihar a votaÇãO.) Sr. Presldente, Srs. Sena~
dores:
As nossas primeiras palavras são de felicitações
ao Senado de 19_87, bem diferente daquele de
1985 e 1986, em que atividades, iniCiativas c::omo
essas estavam sempre fadadas ao fracasso.
Felicitações porque vemos que se vai instalar,
nesta Casa, aquele regime pelo qual sempre luta~
mos: do diálogo, do debate, de não vir aqui o
Legislativo, depois, choramingar das mecHdas tomadas pelo Executivo sem a sua ciência.
Quantas e quantas vezes, esses dois anos passados, solicitamos desta Tribuna, debatêssemos
a crise em' que se envoMa 9 Pais. Temos ainda
~Isso vai ser objeto de tanta discussão por meses;
afora- nos nossOs Anais, bem gravados, as respostas dadas quando estávamos a exigir quase
do lfder- da Maioria, que nos dissesse, realmente,
a data para podermos discutir aquelas diferentes
alternativas, seja no plano heterodoxo, de Fran~
cisco Lopes, seja o de Modeano, seja chamado
Larida, seja a solução de 100 dias de Dias Leite
sempre tivemos. A resposta era o silêncio.
Neste momento, Sr. Presidente, é com satisfa~
ção, mas com satisfação no fundo d'alma que
vemos a nossa Casa, o nosso querido Senado
retomar, realmente, o seu lugar e não se subor~
dinar a ser um mero ratificador d~ decisões, apro-
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vadas também a toque de caixa na outra Casa
do Congresso e, repetimos, supremo opróbrio,
referente a uma reforma tributária quando 90%

dos seus membros não tinham nem ao menos
lido o que da Câmara nos havia sido enviado.
O PDS, entusiasticamente, aprova e dá seu
apoio, não s6 à iniciativa do. eminente Senador

pelo Paraná, mas também ao item 2 da Ordem
do Dia em que, justamente, é solicitada a organi~
zação dessa comissão que vai acompanhar, vas-

culhar a dívida pública externa brasileira, o que
nela existe de condenável e aquilo que, realmente,
é devido pela nossa terra.
O voto do PDS é favorável.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.

VIRG!LJO TAVa<-4 rol SESS1q DE23.J../37
E Q(fE, E/'11RE(J(JE À REVISAO DO 01<4DOR. SERIA P(JBUCADO POSTERIORI'1EN7E

O SR. VIRGiuO TÁVORA (PDS CE. Para
discutir.) -Sr. Presidente, Srs. SenadoreS!
Com essas rápidas palavras, não vamos entrar

aqui no mérito do prazo de 40 ou 45 anos. mas
apenas dizer a este Plenário que uma das maiores
conquistas que temos alcançado neste Congresso, é a de aJocarmos cada vez-- rilais- fOCÇaS ao
Tribunal de Contas para, como 6rgão auxiliar do
Congresso, possa realmente exercitar a sua fun~
ção constitucional. (Jma luta infernal! O Presiden~
te Fernando Gonçalves, nosso ex~colega, conse-guiu levar avante esse concurso qqe feria interes~
ses dos mais diversos - V. EX' sabe, como são
as coisas nestes brasis. E, neste momento em
que nós vamos dar instrumenta1idade para que
este Tribunal, não com nomeaçõeS de favor, mas
com nomeações feitas mediante concurso pres~
tado pelos beneficiados das mesmas, hesitando
é que vamos retardar mais uma vez, voltando
este projeto para ~ Câmara dos Deputados.

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. EJr um
aparte?

O SR. VIRGÍUO TÁVORA- Pois não.

O Sr. Nelson Carneiro- Queria apenas dizer
que endosso todas as declarações de V. Exi'- Apenas acho que a lei citada assegura o direito à
inscrição àqueles que tenham a idade máxima
de 45 anos - pela Lei citada no art. 39, de n9
3.515: o art. 3 9 deste projeto cita a lei que assegura
aos brasileiros que tenham títuJo universitário e
que tenham até 45 anos o direito de se inscrever.
Vem a lei e reduz esse direito em vez de 45 anOs,
para 40 anos. Entre-40 e 45 anos há numerosos
brasi1eiros que poderiam ter-se inscrito e que náo
o fizeram, sofreram um prejuízo com isso~ Era
s6 isso! Para que não se repita isso que é muito
comum nos dias em que vivemos. e nos dias
que passaram também.

O SR. VIRGÍUO TÁVORA- Eminente Senador, seria até atrevimento_um engenheiro estar
discutindo com um jurista. Mas vamos apelar para
o bom-senso. Houve um edital para o concurso,
houve um concurso, e nenhum do!?' _s_upostos prejudicados foi à Justiça. Se, como-diz V. Ex', estava
obrtgado pela lei, com o simples fato de se insere"
ver e ser cortado o interesSado teria o direito de
ir recorrer à Justiça. Não recorreu porque lhe falecia base para isso.
-0 PDS, Sr. Presidente, acima de quaisquer considerações partidárias, lembrando sempre ao Srs.
Senadores a luta que foi encabeçada, atrás. p~lo
ilustre representante do Ceará, Seitador Mauro
Benevides, aqui presente, há muito tempo, para
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que reaJmente, assessorados pelo Tribuna] de
Çontas, o Congresso pudesse fazer a fiscaJizaç!o
rigorosa que deve ser feita das contas do Executivo, e que este Tribunal tivess~ asse:ssoria_ suficiente para se desempenhar desse encargo e daqueles outros referentes aos Municípios e Estados, nós, neste momento, Sr. Presidente, não podemos deixar de dar nosso maís absoluto apoio
a esta proposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
DISCilRSO PRONUNCIADO PELO SR.
NELSON CARNEIRO NA. SESsAO DE
23-3../37 E QUE, ENfREáuEA REVISÃO DO
~ SERIA PUBUCADO POSTERIOR./I!ENTE.
.
.

O SR. NELSoN CARNEIRO (PMDB- RJ.
Par!;! justificar.)- Si-. Presidente~ Srs. Senadores:
Estou olhando o plenário e. verifico que tantos
são os seOador_es aqui presentes e nenhum obte~
ria ln"scrlção nesSe concurso do Tribunal de Contas. O mais jovem dos presentes é o Senador
Agripino Maia: tem 41 anos. Somente o Senador
Teotónio ViJela é que poderia se inscrever nesse
concurSO da classe inicial para o provimento dos
cargos da Categoria fundonal de Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas.
Sr. Presidente, nUm pãis e num tempo em que
se faz cada vez mais a exaltação dos que envelhecem tr@~hando, estamos diminuindo a idade
daq~Jeles que ingressam no serviço público. Aos
40 anos, por mais válidos que_ sejam, os candidatos, todos Obrigatoriamente com curso superior, porque isso exige o texto, que tenham 40
ariOs e Um dia, estão proibidos de ingressar no
serviço púbUco por cohcui'so de provas, não pot
simples nomeaç:âo, nem por favor.
Agora, veja V. Ex', isso tudo é preciso ler, peç:o
aos colegas que acompanhem no avulso. No art
39 cita-se: A Lei n9 5.595 de 3- de dezembro de 1973.
ESta lei está no avulso. E ilo avUlso, Sr. Presidente,
pela lei, art 69:
"Somente- poderão inscrever~se em concursos para Ingresso nas Categorias FuncioncUs do Grupo-Atlvídades de Cóntrole Externo, brasileiros com a idade de 45 anos."
Então, nós vamos invocar a lei para contlitar
com a lei. A idade máxima é de 45 anos, na
lei invocada.
Aqui se diz: a idade máxima de 40 anos.
Nesse lance, se conseguiu diminuir o número
daqueles que poc;Iem concorrer, por concurso,
a uma vaga inicial. Isto é um absurdo, Sr. Presidente. Se a lei invocada no art._39 diz que o máximo
é 45 anos, como nós vamos aprowr uma lei que
reduz esse máximo para 40 anos? E invocamos
a Ieif Ou nós não sabemos ler, ou então há um
conflito.
Há um engano na_ emenda._ Sr. Presidente. A
idade máxima é de 45 anos, não idade mínima.
Desejo chamar a atenção para o fato de que,
a cada dia, vamos restringindo mais a possibifidade de os homens capazes, dos experientes,
dos homens-que têm curso uníversitárío, que têm
títulos de professor. de ingressarem no serviço
público. E em favor de quem? Em favor daqueles
apadrinhados, possiVelmente até agora sem concursos públicos, corhd'dispõe o parágrafo único
do art. 29:
"A inscrição de candidato no concurso de
- que trata este artigo independerá de limite

de idade em relação aos ocupantes de cargos
ou empregos públicos."

Quer dizer, o gari do Distrito Federal, ou da
Bahia, ou do_ Ceará. que seja diplomado, pode
se inscrever no concu-rso póblico. Agc;>rã, um professor universitário, com obras publicadas, com
tradição marcada em categoria que diga respeito
a este setor, desde que tenha mais de 40 anos,
e não seja funcionário público, não pode inscrever-se no concurso.
Ora, isso constitui, Sr. Presidente, uma prática
que se vai fazendo rotina e que não tem explicação
alguma, porque essa idade máxíma de 45 anos
passou a ser 40, e se invoca no art 39 da Lei
n\0 3.951, de 3 de dezembro de 1973. E vejam
V. Exts. que serão, ao que parece, muito pOucas
as vagas que tocarão àqueles que se lançarão
no concurso público, porque o art 39 diz: As vagas
decorrentes da classe inicia] - porque todas já
são provimento para os cargos a que se refere
o artigo anterior na classe inicial, diz o art. 29,
quer dizer, para este concilrSo as categorias permanentes serão destinadas às três formas de provimento previstas na lei n"' 5.951, de 3 de dezembro de 1973, e suas alteraçóes, na zarão de 1/3
para cada uma, na forma do Regimento. Não
é na forma da lei, é na forma do Regimento.
Agora, aqui está senhores, eu peço que V. Ex's.
leiam a Lei n? 5.951, que está à página 6 do
avulso. Leiam o art 6~' § 29:
''§ 2 9 Os cargos da classe inicial da Categoria de Técnico de Controle Extemo poderão ser providos, respectiVamente, em até 1/6
(um sexto) das vagas, mediante progressão
funcional de dcupantes de cargos de classe
final da Categoria de Auxiliar de Controle Extemo do Grupo-Atividades de Controle Externo e, em até 1/6 (um sexto), mediante ascensão funcional de ocupantes de cargos da
classe fmal da €ategoria de Agente Adminis- trativo do Grupo-Sei'Yiços Auxi1iares."

Ar está, portanto, o primeiro texto. Agora, o se-gundo texto _consta do parágrafo único do _art.
79:

"Parágrafo único. No caso de insuficlên~
da de habilitados à ascensão funcional pre"
vista neste artigo as vagas a esta destinada
poderão ser providas por fUncionários do
Quadro Permanente da Secretaria Gerai do
Tribunal de Contas_ da Onião integrantes dos
demais Grupos, de acordo com a regulamentação adotada na área do Poder Executivo."
~ o segundo terço.

E onde estaria o terceiro terço.
Leio:
"Art. 89 o Trlbu:ilaf de COntas da- Ofuão
poderá transformar, em cargos dos;_ GrupJs
de Categorias Funcionais, estrUtiJá1dos ou
criados na forma da Lei n9 5.64-5, de 1O de
dezembro de 1970, os atuais empregos regi~
dos pela legislação trabalhista, a que sejam
inerentes atividades compreendJdas nos referidos Grupos." -

- -

Quer dizer, se procedente o meu raciocínio,
os três terços já estariam ocupados ou podem
estar eventuaJmente ocupado.?_ por funcionários
no Tribunal de Contas.
Onde serão aproveitados_ os que conseguirem
passar no concurso, esses que não tiveram a infe~
Iicldade de completar 40 anos _e que, por mais
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ilustres que sejam, já que não podem ingressar
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9 12,
no serviço público, através de concurso de prode 1983, e de acordO com o disposto na Resoluvas?NoSenadoFederalsomenteoSenadorTeo- __ &~ri-r 130, de _1980, e tendo em Vista o que
tônio VIlela poderia ser candidato. Nada Vai~. Essa
é a critica que venho fazer.

_

.

De modo, Sr. Presidente, que não venho aqui
senão pedir a atenção do Sen_ado. e já o faz nas

legislaturas passadas, contra o crescente. a mania
crescente de se r~LU;i_r cada vez mais a i~ade
máxima para o concurso público. Quando se

Consta no processo: n~ 00123d/à7-5, resdve Auto-

Art 19 O parágrafdo único do art 19 do Ato
do Primeiro-5ecretário do Senado Federal n 9 17,
de 1983, passa a vigõrat com a seguinte -redaçiio:
- ~ M 1'.: .. :::.:.:: .....:...._._._. ~..::;_:;:,.....,_·

rizar a contratação sob o regime jurfdko da Con-

- -""Parágrafo único.

solidação das Leis do TrabalhO do Fundo de
Garantia por tempo de Serviço da senhora Jerusa
Maria Figueiredo de Moraes Rego Netto, para o

ta neste Ato, devida ao servidor pelo comparecimel)to às reuniões dos referidos órgãos,
até o limite de 8 (oito), corresporiderá a uma
o maior valOr dã referência (1 MVR) previSto na Lein•6.205, de~!l de abril del975".

e

emprego de Assessor Técnico, com o salário

mensal equivaleil.te ao vencimento do cargo
abrem as portas até para sexagenários, em contraDAS-3, a apartir de 3 de fevereiro de 1987, com
tações sem concursp púbUco. _
~ _
_ lotação e exercício no Gabinete_ do Senador RaiDesde _que o cidadão tenha habilitação, se submundo lira.
meta a um concurso _e seja vitorioso, não vamos
" Senªclo Federal, 23 de março de 1987. - Sediscutir se ele COIJlpletou 40 ou se ele tem .41
uador Humberto Lucena, Presidente
anos. Mas, no caso, ao inv~s de 45 anos se exige,
como diz a lei anterior, que era 45 anos - aqui
ATO DO PRESIDEI'ITE
está a lei cita_çla, no .a,rt. 69 -=- Idade máxima de
1'1• 106 de 1987
45 anos, e muda-&e para idade máxima de 40
O
Presidente
do Seriado Federal, no uso das
anos. Suprime-se dos candidatos que poderiam
atribuições que lhe corúerem os artigos 52, item
ter entre40 e45 anos apossibllidade de ingressar,
38, e 97; inciso IV, do Regi!nento Interno, e de
por c-onc\,lrso, no !;ie'rvlço público.
cófifo_trhidade cor:n a delegação de competência
Tenho lutado, Sr. Presidente, e _c_ontinuarei luque-llle__Toi outorgada peJo Ato n9 2 de 1973 e
tando er:n favor dqs_ idosos, m_as no caso nem
revigorada pelo Ato da Çomissão Diretora n 9 1?.
dE!: idosos se trata_,_ Om moço de 41 anos como
de 1983, e de acordo com o dísposto na Resoluo nobre Senador Agripino Maia, não pode ingresção n9 130, de 1980, -e tendo em vista o que
sar no Serviço público. S. Ex' não é um -~lho,
é moço, mas não poderá fazer este concurso por- -Corisfa no processo fl'? 002661/87-0, resolve AL!tQrizar a contratação sob o regime jurídico da Conque tem 41 anos. Veja V. Ex', _qUe essÇ)_s emendas
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
ao invés de idade mínima corrigem para idade
Garantia-por tempo de Serviço do senhor Carlos
máxima, como no ca.w da emenda_ n9 1. Peço
Magno dos Mendes Lopes, para o emprego de
a V. Exl' que mande corrigir o equívoco. Ao invê;;;
AsseSsor Técnico, com a· salário mensal equiva~
de idade mínima é idade máxima.
lente ao venc_i[n_ento do çru-go DAS-3, a partir de
Essa redução da.i~de é um prejuízo para aque12 de (eve:reir.O de 1987, com lotação e ex:erclc:io
les que estudam, que conquistam um título uninci "Gabinete do Senador Mauro Benevides.
versitário e que podem, portanto, prestar melhoSenado Federal, 23 de março de 1987. ---}ieres serviços, porque estão mais amadurecidos,
nador Humberto Lucena. Presidente.
mas capazes e mais competentes, muitas vezes,
do que aqueles _que ainda não completaram 40
anos.
ATO DO PRESIDEI'ITE
Eram essas as cort_siderações que eu _gosta~a
l'l•-1oi, de 1987
de formular, Sr. Presidente, para que de outra
O Presidente do-Senado Federal~ no JJ!iO das
vez não se repita essa anomaJia de se citar uma
atribuições que lhe conferem os artigoS 52, Item
lei que diz 45 anos e se reduza o prazo para 40
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
anos. (Muito bem! Palmas.)
conformidade com a delegação de oompetência
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2 de 1973 e
ATO DO PRESIDEI'ITE
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n" 12,
f"''9 104, de 1987
de 1983, e de acordo com o disposto na Resolução n9 130, de 1980, e tendo em vista o que
O Presidente do Senado Federal, no uso das
cõiista no Processo n9004900/87-1, resolve: autoatribuiçõeS que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV:. do Regimento Interno, e de rizcfr -a contrataçãõ sOb o regime jurídico da ConSolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
confo_rml®:.® cor:n. ~ deleg_ação de ~petência
Gafantíã: por Tempo de Serviço do Senhor Martim
que lhe foi outorgada pelo_ Ato n9 2 de_l973 e
Pereira Gomes, para o emprego de Assessor Técrevigorada pelo Ato da Comissão Diretora_ n 9 12,
nicô, com o salário mensal equivalente ao vencide 1983, e de acordo com o disposto na Resolução n9 130, de 1980, e tendo em vista o que - merito do cãrgo DAS-3, a partir de 12 de março
de_l987, com lotação e exercido no gabinete
consta no processo n9 001 064/67-S. re~lve Autodo Senador Carlos Chiarelli.
rizar a contratação sob o regime juridico da Coo·
Seflado Federal, 23 de março_ de 1987. --Se~
solidação das Leis do Trabalho e do Fundo d~
Garantia por tempo-de Serviço d~ senhora Maria __ naaot HUmberto Lucepa, Presidente.
da "Graça Carneiro d~Albu,querque, para o empr~
go de Assessor Técnico, com- o salário _mensal
ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
equivalente ao ve_nc_irn_ento do carg_o OAS-3, a
~:4,de 1987
partir de 1" de fevereiro de 1987:·com lotação,
e exercício no Gabinete dç_Senador Carlos Alberto
-· ""O Primeiro-S_écretáfió do Senado Federal, no
de Cãrli. __
..
.
uSo de suas atnbuições regimeittais, e tendo em
Senado Federal, 23-de março 9,e 1987. -Se::~sta o disposto no item\111.1, do art 406, do Regula~
nador Humberto Lucena Presidente.
mente Admini!>trativo do Senado Federal, resolve:

Aremuneração previs-

vez

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
_
Art. ~ Revogam-se as dísposições em contrário.
Senado Federal, 23 de março de 1987. -Senador Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário.
PORTARIA DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
1'(9 03,

de 1987

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
uso_ das suas atribuições regimentais e à_ vista

da autorização constante dO Processo rro 004314
87 5, resolve: designar os servidores João Mug~ar, José Benícios Tavares da Cunha Mello e
Roberto Velloso para, sob a Presidência do primeiro, comporem a COmissão incumbida de revisar
o Processo Administrativo n9 006021 86 7.
Senado Federal, 20 de março de 19_87.- Se::nador Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário.

PORTARIA
l'i' 06, de 1987

O Diretor.:ci~ràl d~ S~nadÕ Fede_r~.__no).lSo das
suas atribuições e· copsideran.do 8utorizativo ·do
Presidente do Senado F.;:deral no Processo n 9
010297 86 3, resolve: designar Maria Inês de Souza Ribeiro Bastos, Assessora Parlamentar, AS~3,
do Quadro de Pessoal CLT do Senado federal,
para, na fonna do artrigo 288,_indso IX. Qo Regulamento Administrativo~_ aprovado pela Resolução
n~ 58, de 1972, e demaiS disposições legais qUe
regem a ma~ria, na forma -adotada pela Administração do Sehado Federal, freqüentar; pE:lo prazo
de 1 (uml ano, no período de 19 de outubro de
i986 a 30 de seten;bro de 1987, em prorrogação,
com ônus parcial para o Senado Federal, curso
a nível de doutorado na Universidade de Sussex,
Inglaterra.
- SEmado Fede.r.cJ1,_?4 de març_o_de 1_987.- JQSé
Pas_sos Pôrto, Diretor-Geral.
SEI'IADO FEDERAL

CONCURSO PÚBUCO PARA TAQUJGRAFO-LE
GISLATIVO
O Diretor-Geral do Senado Federa], no uso -das
atnbuiç:ões que lhe confere o artigo 29 do Ate
n~ 01;2, de 1986, da Comissão Diretora, Resolve:
19 Homologar o resultado do Concurso Público para Taquí_grafo Legislativo de que trata o Edital n 9 01/86, de 24 de outubro de 1986,_realizadc
ern Brasília, Distrito Federal, declarando habi!i
tados é classificados os seguintes candidatos:
RESULTADO FINAL DO CONCCIRSO PÓBUCC
PARA TAQOÍGRAFO LEGISLATIVO

ATO DO PRESIDEl'ITE
1'1• 105, de 1987
O Presidente do Se_nado_Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arti_gos 52, item
38, e 97, inciso lV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2 de 1973 e

Classl·
llcação
1'

2•
3•

1""19 de

Nome

Inscrição
201
014
242

José Oliveifa Anv.nciação
Márcia lyra Nascimento Egg
Sérgio Soares çle Oliveira

Nota

Final
93,95
86,60
.84.55.
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4•
5'
6'
7•
8•
9'
!O•

I I•
12•
13•

14'
15'
16'?
17'
IS•
19'
209
21'
22•
23'

24'
25'

26•
27'
28'

29'
30•
31'
32•
33'

34'
35•
36'
37'

38~-

29 Os casos de empate foram decididos de
acordo com os ctitérlos previstos nOs itens 4 e
4.1 do Capítulo IV do Edital referido no artigo
1'.
39 O prazo de va1idade do concurso, nos termos do Edital que o regulou. e de 2 (dois} anos,
a contar da data de publicação desta homofogaçã.o.
_
49 O presente ato de homologação não assegura ao candidato direito à posse, ficando a sua
concretização condicionada à observância das

137
053
051
026
120
202
!59
020
033
126
203
124
037
!53
036
139
102
086
299
184
266
103

!34
015
063
206
093
191
233
018
297
122
285
059
155

Heriveni(ç:le Pereira de Andrade
Neusa_Regina Lucena Gaivão
J?_a_~o Domingos Pinho dos Santos
~ósa Maria_ Gomes da Silva Nunes

Maria Regina Pellini Stein
Maria Corinta Rabelo Neves

Maria Neusa de Castro
-DeiHSe-Zaiden Santos Simão
Th~s

Helena Souza Maunno
Rita Almeida França
Joyce Marques de Barros

~

Mijitina Oias Martins

Maria Rita Soares de Andrade Horta Barbosa
Shiri.ei Faria Pinto
Mircel de Souza Simão

Jamil Amorim Filho

Má-ria Andr~a Arruda Portilho Simão
Marlene Duarte Serpa
Jacirene -Carvalho de Oliveira Santana

Olinda Elisa Gomes Brasileiro
lima Chaves Dwniense de Souza
Regina Maria Pinho dos Santos Corrêa

Lucia Helena Dantas Süva
Marilda Alves de Morais

-Roberto Avancini
Virgínia de Castro Silva
Luclene de Araujo Moreno

Silma Ayres da Silva Bento
Sônia Rocha de Uma
Eiiz<lbeth Silva Debatista
Vanda da Silva Batista

Teresa Cristina de Carvalho E. S. Passos
Mário Lúcio Moura Silva
Carlps Alberto Santos da Silva
João Francisco Acfoli Rincon

disposições Iegª-is pertinentes e ao exdusivo interesse e conveniência da Administração do Senado
Federal.
s~ O Senado Federal não se compromete a
distribuir moradia aos candidatos empossados.
6~ As exígências e normas a serem observadas por ocasião da posse, serão aquelas constantes do Edital e do Regulamento Administrativo
do Senado Federar.
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305

84,20
83,90
82,90
79,85
79,65
77,95
76,35
76,20
75,75
74,30
74,25
74,15
73,85
72,45
72,30
71,20
69.70
69,60
68,60
68.60
67,95
67,65 ..
67.30
67,00
66.35
65,55
65.40
65,40
65,25
65,15
65,15
84.85
_6J,75
63,75
63.45

79 Deixam de fazer parte da relação às inscrições de n~" 305 e 306, respectiva-mente correspondentes às candidatas Myriarn de Fátima Mello
Uão e Maércia Correia de Mello, em razão de
ter- sido denegada a segurança ao Mandado de
n" 722/86, conforme despacho do Dr. José Alves
de Uma, MM. Juiz da Terceira Vara da Justiça
Federal, publicado no Diário da Justiça de 23
de março de 1987, página 4755,
Brasília, 24 de março de 1987. -José Passos
Porto, Diretor-Geral.
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BRASÚlA-DF

SENADO FEDERAL
Faço saber gue o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1"1• 6, DE 1987

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cnu:ados, a 1.310.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
ArL 1' É o Governo do l!:stado de São ·Paulo, nos termos do artigo 2• cia Resolução n" 93, de 11 de
outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado
a contratar operação de crédito no Valor correspondente, em cruzados, a 1310.000,00 lbrigações do Tesouro Nacional
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS, destinada à implantação de um hospital geral com capacidade para 200 (duzentos) leitos, na área
de ltapecerica da Serra (Parque Pirginara), naquele Estado.
ArL 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 9• SESSÃO, EM 30 DE
MARÇO DE 1987

!.l-ABERTURA
12-EXPEDIENTE

positivos da Lei n9 7 .194, de 11 de junho de
1984,.que autoriza a inclusão de recursos nos
Orçamentos da União e dá outras providências.

1.2.3- Parece.S encainlnhados à Me-

1.2.1- Oftclos do Senhor Presidente
do Supremo Tribunal Federal

sa

N9 S!2/87 (n9 24-P/MC, na origem), encamtnhando ao Senado Federa] cópias das notas

Da üderanc;:a do PFL, no Senado Federal,
de substituição de membro em comissão que
menciona.

taquigráficas e dos acórdãos proferidos pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos dos Inquéritos n~ 216-0 e 241-1.
N• S/3/87 (n' 15/87-P/MC, na orlgem), enca·
ficas e dos acórdãos proferidos pelo Supremo

1.2.2 - Olido do Senhor 1'-Secretárlo
da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos do seguinte projeto:
Projeto de Lei da Câmara n" 2,/S7 (n 9
5.047/85, na Casa de origem), que altera dts-

nal Constituinte. Momento político brasileiro.
_ 1.2.6 - Comunicação da Pres1denda
Designação de Senadores para comporem
a Comissão do Distrito FederaL

1.2.4 -Comunicações

·oo senadOrt.óU:rival Baptista, que se ausentará do País.

minhando ao Senado Federal cópias taquigráTribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n<:> 102.553~ 1.

SE!YADOR JOÃO MEI'/EZES - Processo
de composição da Mesa da Assembléia Nacio-

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADORJAMJLHADDAD, comoliderReparação de iiljusiiça Praticada contra Antô-

nio Houalss.
SE!YADOR ITAMAR FRAI'ICO. como Líder
- Inclusão, em O~dem do Dia, de requerimento de sua autoria, de informações ao Poder Executivo.

1.3-ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Cârriara O~ 1/87 (n'í' 5/87,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera dispositivos do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro
de 1967, modificado pelo Decreto-lei n9 900,
de 29 de setembro de 1969 e pelo Decreto-lei
n9 2.299, de 21 de novembro de 1986, e dá
outras providências. Apredação sobresta~ a fim de aguardar, ainda na presente sessão, a emissão, pelo relator designado, do pa~
recer sobre o projeto e emendas apresentadas
nesta oportunidade.
-Projeto de Let da Câmara_ n9 133/86 (n9
6.057/85, na Casa de odgem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que altera
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivó
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ASSINATURAS

Semestral ........•...•.........•...•..........••....•.•.. ,. Çz$_ ~64,00
Despesa c/ postagem ............................... ··-. Cz$ 66,00
330 00
(Via Terrestre)
TOTAL
'

Di reter Industrial

Exemplar Avulso ·······••n•H······"······~ .. ~···H··· Cz$

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Diretor Adjunto

2,00

Tiragem: 2.200 exemplares.

o Anexo II da Lei n" 7 .324, de 18 de junho
de 1985, que cria a 13' Região da Justiça
do Trabalho e o respectivo_ Tribunal Regional
do Trabalho, institui a cOrrespondente Procu-

radoria Regional do Ministério Público da
União junto à Justiça do Trabalho, e dá outras
providências. Aprovado em segundo tumo.
A sanção.
,·
-Projeto de Lei d_ª- Câmara n9 165/86 ~n~'
8389/86, na CãSa- de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da Repúblic:.a, que dis-·

põe sobre_a reestruturação da J~ça Federal
de Primeira Instância e dá outras provldêndas.
Aprovado. À sanção.
-Projeto de Resolução n9 7/87, que e~I!::'
de o disposto no Decreto-lei n9 2.270, de_ 13
de março de 1985, aos servldo(es Qo Senado
Federal investidos em cargos do Grupo-Direção e Assessor.amento~Superiores e optantes pela retribuição de seus cargos -efetivos
e dá outras providências. Ap.-ovado após pa·
recer proferido peJo Senador Antônio Farias.

blica _submete à deliberação do Sen~do a escolha do nome de Sérgio Paulo Rouanet, Ministro de Pri-meira OaSSe, dã Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ao Reino da Dinamarca. Apredada em sessão secreta.
-Projeto _de .Lei da Câmara li.9 1/87, constante do 1 ~ ftem da Ordem do Dia. Aprovado
com em~ndas, após parecer proferido pelo
Sr. Senador Femaõ.âo Henri_que Cardoso so~ bre o projeto e _emendas, havendo os Srs. Senadores Hugo Napoleão, Divaldo Suruagy,
Mauro Benevides, Marcondes Gadelha, Affonso.Çamàrgo, Nelson Carneiro e_Maurfcio C.or__ rêa usado da palavra na discussão da matéria.
_ - Redação final d_as Emendas do Senado
. ao Proleto de Lei ela Câmara n9 1/87. Aprovada. ACâmara dos Deputados.

SENADOR RUY BACELAR -

1.4 ~ ENÇERRAMENTO

2 ~DISCURSOS PROFERiDOS EM

SEs·

SÓESANTERJORES

Do Senador Leite Chaves. pronunciado na
·sessão de 19-3-87. (Republicação)
Do-Senador Virg"ílio Távora,-pronunciado na
sessão de_24-3-87

3 - ATOS DO PRESIDEI'ITE

4 - ATO DO PRIMEIRO·
SECRETÁRIO

Fixação do

-Mensagem n"' 38/87 (n9 23/87, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do nome de José G_uilherme Alves Merquior, Ministro de Primeira Oasse da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Em·
baixador do Brasil junto aos Estados Unidos
Mexicanos. Apreciada em sessão secreta.

cessão aos empresários e produtores de. açúcar e álcool de Alagoas de tratamento _ldê"ntico
àque1e dispensado às demais regiões produtoras.

9~

Convocação.de sessão extraordinária a realizar-se dia 1~. às 18 horas e 30 minutos, corri
Ordem do Dia que designa.

N"108, 109 e 110/87

mandato do Presidente José Samey.

Ata da

1.3.2 - Comunicação da PresJdênda

1.3.1 - Dis~sapósaOrdemdoDia

- Redação final do Projeto de Resolução
n'~ 7/87. Aprovada.. À promulgação.

-Mensagem n 9 41/87 (n9 37/87, na origem), peJa qual o SenhQr Presic;Ieryte da Repú-

SENADOR RONALDO AJMGÃO- Situa·
ção ca1amitQsa dos pr.:odytores rurais e do comércio em Rondônia.

N• 5, de 1987

SENADOR DNALDO SORUAÇiY- Con·

5 -INSTITUTO DE PREVIDêNCIA
DOS CONGRESSISTAS
Ata da 20~ Reunião Ordinária, em 12-3-87

sENADOR HUGO NAPOLEÃO -Proéesso

Ata da 21' Reunião ordinária, em 20-3-87

de composição da Mesa da Assembléia Naciorial Con_stitUTnte; Momento político brasileiro.

SENADORJUTAHYMAGALHÃES-!w.·
torromia sindical.

6- MESA DIRETORA
· 7 - ÚDERES E VICE-LiDERES DE
PARTIDOS

Sessão, em 30 de março de 1987

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Senadores Humberto Lucena,
José lgnácio Ferreira e Jutahy Magalhães
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENJES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia--· .Leopoldo Perez- Carlos De'
Carli- Odacir Soares ~-Ronaldo Aragão- Olavo Pires - .João Menezes - Almir Gabriel -

Jarbas Passarinho - João Castelo - Alexandre
Costa - Edison Lobão -João l-obo ·--Chagas
RodrigueS- Hugo N~poleão ...:... Cid Sabóia Carvalho - Maiiio Benevides - José Agripino Lavosier Maia - Marcondes Gadelha - Hum-

berto Lucena: - Raimundo Lira - Nivaldo Machado- Antooio Farias ~-_Mans~_et_q_ d~ ~of
- GUilherme --Palmeira - Oiva1do _Suruagy Frãncisco RoUernberg - -Jutahy M~galhães Ruy Bacelar- Jos~- lgnácio Ferreirá- Gersol)

Marçodel987

Camata - João Calmon - Jamil Haddad Affonso Arinos -Nelson Carneiro-Itamar Franco - Ronan Tito -Severo Gomes - Fernando
Henrique Cardoso -Mário Covas -Mauro Bar~
ges -Iram Saraiva- Pompeu de Souza- Maurício Corréa .:..... Me[ra Filho ~Roberto Campos
-

Louremberg Nunes Rocha -

Márcio Lacerda

- Rachid Saldanha Derzi - Lelte Chaves - Affonso Camargo -Ivan Bonato-:-- Carlos Chiare!Ji
-José Paulo Bisoi-José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

- A lista de presença acusa o comparecimento
de 56_Srs_ Senadores. HavendO número regimental, dedaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. J9-Secretário procederá à leitura dÕ Expediente.

~
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É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OÁCIOS DO PRESIDENTE DO

SCPREMO TRifKil'IAL FEDERAL

N' Sf2./87 (n' 24/87 - PIMC na origem),~ de
26 do corrente-- mês, encaminhando ao Senado
Federal cópias das notas taquigráficas e dos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos dos Inquéritos n'?S 216-0 e 241-1, os
quais declararam a ínconstitucionalidade da Resolução n' 4/86, da Câmara dOs _Deputados.
N9 S/3/87 (n9 15/87 - P/MC, na origem), de
26 do corrente mês, encaminhando ao Senado
Federal cópicls das notas taquigráficas e dos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraoi'dínário n 9
102553-1, do Estado do Rio de Janeiro, o qual
declarou a inconstituciqnaJidade da Resolução n'
7, de 22-4-80, do Senado Federal.
OÁCIO

Do Senhor 1'-Secretário da Câmara dos
Deputados, encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 2, de 1987
(N' 5.047185, na Casa de origem)
Altera dispositivos da Lei "' 7.194, de
11 de junho de 1984, que "autoriza a
inclusão de recursos nos Orçamentos da
União C!'l dá outras provfdMdas".
O Congresso Nacional decreta:
Art 1'~' Os arts. ]9 e 2'~' da Lei n' 7.194, de
11 de junho de 1984, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Orçamento Geral da União,
referente aos exercícios fmanceiros de 1985
a 1988, a importância equivalente até o máxi·
mo de 7. 723260 (sete milhões, setecentas
e vinte e três mil e duzentas e sessenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro NacionalORTN, divididas em 4 ({JuairO) parcelas
iguais, correspondendo, em cada um desses
exerdclos. ao valor de 1.930.815 (um milhão,

novec~ e trinta mil, oitocentas e quinze)
Obrigáções Reajustáveis do Tesouro Nacional - QRTN. destinada ao pagamento à
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD da retificaçao da concessão de lavra de que
- trata o" Decreto J19 74.509, de 5 de setembro
de 1974.
§ 1' O pagamento previsto neste artigo
dar-se..á na forma de verificação tê<:nico-contábil, análise da concessão e comprowção
d_e que a área descrita no art 29 desta Jei
está indusa no polígono do Decreto de Concessão de Lavra no 74.509, de 5 de setembro
de 1974.
- § 29 A verificação técnico-contábil, a
análise da concessão e a comprovação a que
- Se refere o parágrafo anterior serão efetuadas
por urna comissão de_ 4 (quatro) membros.
assim constituída:

-1 (um) representante da Companhia
Vale do Rio Doce - CVRD;
-1 (wn) representante do Departamento
Nacional da Produção Mineral- DNPM;
- I (um) representante do Sindicato Naclonai dos Garimpeiros;
-1 (um) representante da Cooperativa de
Garimpeiros de Serra Pelada.
Art. 2~ A área de 100 ha (cem hectares)
-decorrente da retificação a que se refere o
art. 19 desta lei, localizada no Munlclpio de
Marabá, Estado do Pará, está delimitada por
um poligono regular, cujo primelro vértice
dista I 7 239,07 m, n-o rumo verdadeiro de
138"24'11,8" (Sudoeste) do Marco Trigonométrico DSG SAT30029-PA (Fazenda Sereno) de coordenadas geográficas latitude
05°56'06,7" e longitude 49'30"18,4". Do vér·
tlce n<:>1, de coordenadas geográficas latitude
05°56'23,7" Sul e longitude 49"39"38,6"
WGr, segue no rumo Oeste (1.000 m) até
o vértice ri' 2. de coordenadas geográficas
latitude 05°56'23,8" Sul e longitude
4go40'11,2" WGr; daí segue no rumo Sul
(1.000 m) atê o vértice n' 3, de coordenadas
geográficas latitude 05"'56'56,4" Sul e longi·
tude 49"40'11,1" WGri dai segue rumo Leste
(1~000 m) até o vértice n94, de coordenadas
geográficas latitude 05°56'56,3" Sul e longitude 49"39'38,6" WGr. dai segue rumo Norte
(1.000 m} até o vértice n9 1, ponto de inicio
desta descrição perimébica e destinar-se--á
ao aproveitamento de substâncias minerais,
pela Cooperativa de Garimpeiros de Serra
Pelada.
§ 19 Fica estabelecida uma segunda
área envolvendo a primeira1 de aproximadamente 750 ha {setecentos e cinqüenta hecta~
res), para apoio logístico às atividades de extração do minério e conseqüente beneficiamento, na qual também será permitida a garimpagem, definida por um poligono cujo
vértice dista de 15.484,73 m no rumo verdadeiro 8ff00' (Noroeste) do Marco Trigonométrioo DSG SAT.30Q29.PA (Fazenda Sereno), de coordenadas geográficas latitude
05°56'06,7", e longitude 49"30'18,4". Do vér·
tic e n'_ 1, de coordenadas geográficas latitude
05°55'59,2" Sul e longitude 4gc>38'41 ..8"
WGr, segue no rumo Oeste_ (3.500 m) até
o vértice 0.9-2, de coordenadas geográficas
latitude 05°55'59,4" Sul e latitude
49"40'35,6" WGr; dai segue rumo Sul (2.000
m) até o ~rtice n9 3, de coordenadas geográficas latitude 05°57'04,6" Sul e longitude
4go40'35,5" WGr; daí segue rumo Leste
(2.000 m) até o vértice Jl9 4, de coordenadas
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geográficas latitude 05°57'04,4" Sul e lollgitude 4go39'30,4" WGr; daf segue rumo Sul
(1.000 m) até o Vértice n~ 5, de coordenadas
geográficas latitude 05°57'36,9" WGr e longitude 4g<'39'30,3" WGr; daí ~gue fumo Leste
(1.5_00 m) até o Vértic-e n9'6, de coqrdenadãs
geográficas latitude 05°57'36,8" Sul e longitude 49"38'41,5" WGr, dai segue rumo Norte
(3.000 rit) até o vértice n9 l, ponto de inicio
desta descrição perimétrica.
§ 2"~~ A garimpagem será admitida até a
profundidade em que seja possível garantir
o trabalho dos garimpeiros em condições
de segurança, cabendo à Cooperativa de Garimpeiros de Serra Pelada executar os rebaixa_n:~;entos que se façam necessários."

Art. 29 Ficarevogadooart3<:>daLein9 7.194,
de 11 de junho de 1984.
Art. 3'~-- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO OTADil
LEI N• 7.194
DE 11 DE JUNHO DE 1984
Autoriza a Inclusão de recursos nos
Orçamentos da União, e clá outras provi·
dêndas.
O Presidente da República. faço saber que o
CongressO Nacional decreta e eu sanciono a se-guinte lei:

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a
incluir no Orçamento Ceral da União, referente
aos exercidos financeiros de 1985 a 1988, a importância (Vetada) de 7.723260 (sete milhões,
setecentos e-vinte e três mü e duzentas e sessenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesourei NacionaiORTN. divididas em 4 (quatro) parcelas.
Sabíamos n6s, parlamentares, da necessidade
de se aprovar rapidamente aquele projeto, pois
o garimpo predsava ser reaberto, milhares de pessoas-estavam na sua dependência, mas não podíamos fazê-lo como estava proposto.
Preparamos, então, algumas emendas pararessalvar nossa responsabilidade.
Introduzimos a restrição de que a indeniza.ção
máxima seria aquela estabelecida. Apresentamos,
também, o seguinte parágrafo ao artigo 1~;
"Parágrafo único. O pagamento previsto neS::te artigo dar-se-á na forma de verificação técriicocontábü, análise da concessão e comprovação
de que a área descrita no ãrt. 2<:> está inclusa no
poligono do Decreto de lavra n• 74.509, de 5
de setembro de 1974."
Deixamos claro, portanto, nossa dúvida de que
a Vale tinha direito àquela indenização, e só a
receberia se comprovasse que tudo estava legal.
Duas razões básicas justificam nosso posicionamento:
Em primeiro lugar, entendemos que Serra Pelada não está na área definida pelo Decreto n9
74.509, pois como muitos sabem, o marco a que
ela se refere foi propositalmente destnódo, sendo
posteriormente substituído por outro, deslocado
de sua origem.
-Segundo, existem inúmeras irregularidades na
concessão destes alvarás.
Uma delas é que no mesmo dia 5 de setembro
de 1974, em que foi concedido o Decreto de
lavra n~ 74.509, de 10.000 ha, também foram
concedidos os Decretos n9 74507 com 30.0QO
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ha, nQ 74.508, cOm 100.000 ha, e o de n~ 74.510
com 20.000 ha, todos assinados pelo então Presidente Ernesto Geisel e o seu Ministro das Minas

e Energia Shigeaki Ueki, todos em favor da Amazônia Mineração S/A. para a lavra de minério de
ferro, sendo os três primeiros em Marabá, e o
de n9 74.510, em São Félix do Xingu.
. Como se pode explicar a legalidade dessas con-

cessões, se o Código de Mineração, arts. 25 e
37, § 29, s6 permite a outorga de autorização de
pesquisa para wna área máxima de I 0.000 ha,

mesmo assim em regiões de condições espe·
ciais?
Como explicar que a Vale tenha apresentado
justamente o Decreto ?_8Q 7 .509, único c;om a
área de 10.000 ha permitida pelo C6digo de MineraçiiD, como estando Serra PeJada nela englobada? Por que a destruição do marco?

O que fez a Vale, na área, de 1974 até 1979,
quando Serra Pelada foi descoberta pelos garim·
peiros? Legalmente, os decretos _já não estariam
caducos?
Terá a Amazônia Mineração S/A antes feito a

pesquisa necessária para conseguir o Decreto de
lavra e' como poderá ter feito isso em área de
100.000 ha, se o art. 25 do Código e o art. 29
do seu ReguJamento, repito, limitam a área de
pesquisa a 10.000 ha?
Por todas estas dúvidas foi que condicionamos
o pagamento da indenização à prova daquilo a
que a Vale efetivamente tem dire_itQ.
Além disto tudo, sabe-se que o ouro de Serra
Pelada é rico em paladiwn, outro metal que vale
metade do seu preço e que a Caixa Econômica
Federal jamais pagou, recebendo-o dos garimpeiros como impureza. A própria classificação é
feita por processo mecânico, com esquentamento e resfriamento imediato, onde muitas vezes
o ouro derretido não decantou totalmente, separando-se dos outros metais menos nobres. A
..casca" é quebrada, separada e guardada, ainda
contendo ouro. O que resta é pesado e classificado numa escala de cor, que determina o último
desconto do ouro mediante seu grau de pureza.
Para onde vai tanta diferença? Para a Caixa?
Para a Vale? Para o Governo? Como aceitar, portanto, pagar tão absurda indenização?
Procuramos ainda acrescentar o parágrafo 19
ao art. 49, atribuindo a administração dos trabalhos de Serra Pelada à Cooperativa dos Garimpeiros, acreditando fortalecer a sua organização,
como entidade capaz de defender o interesse dos
seus associados, democratizando a distribuição
dos barrancos, tomando púbUco, os mapas da
locação dos mesmos, com os nomes dos respectivos donos, a fim de evitar disputas e apadrinhamentos. Uma entidade que ouça a opinião dos
garimpeiros, que defenda o pagamento aos mesmos do paladium, e que exija a análise química
do ouro, para não haver tanto desconto na sua
venda, e que mals tarde, di_ante da necessidade,
poderá vir a explorar mecanicamente Serra Pelada, mas com o lucro para seus associados.
Infelizmente, o Presidente Figueiredo vetou as
emendas que condicionavam o pagamento à Vale, motivo pelo qual voltamos a apresentar modificações ao projeto original, transfonnado na Lei
n<:> 7 .194, de 11 de junho de 1984, desta feita
já de maneira bem mais _ampla.
Agora que estamos diante de um governo democrático, que tem compromisso com a disbibuição da riqueza será. sem dúvida, mais fácil
tomarmos Serra Pelada eternamente dos garimpeiros.

O Presidente Tailcredo Neves, com quem já
tivemos a oportunidade de conversar duas vezes
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sobre o assunto, reconhece a força política dos
garimpeiros de Serra Pelada. O repórter Oliveira
Júnior lhe perguntou se os garimpeiros permaneceriam em Serra Pelada;-8o que o Presidente lhe
respondeu: "E .quem é que tem forÇa humana
para tirá-los de Já?" Esta entrevista foi pubUcada
nos jornais de 12 de fevereiro do corrente ano.
Esta primeira modificação que apresentamos,
portanto, é o já entendimento dos parlamentares
do Congresso Nacional, que a aprovou na Câmara
e no Senado, limitando o valor da indenização
a um teta e, condicionando o pagamento à comprovação, dos direitos da Vale, propostas estas,
inexplicavelmente, vetadas pelo Presidente.
Acrescentamos agora a necessidade da fonnaçãci de uma corrilsSao, constituída de representantes da Cooperativa dos Garimpeiros; do Sindicato Nacional dos Garimpeiros, da Qa. Vale do
Rio Doce e do DNPM. para fazer esta comprovação.
-Arl 2"' Substitufinos no seu final as palavras
"exclusivamente por trabalhos de garimpagem"
por "pela cooperativa de garimpeiros de Serra
P-elada".
·
A razão desta modificação é que já se pratica,
em SerraPelada, o aproveitamento do rejeito com
máquinas concentradoras. Caminhões também
são usados no transporte desse material, e o garimpo precisa modernizar-se e ter um aproveitament_o máximo do minério contido; e mesmo no
futuro, quando não for mais iguaís correspondendo, em cada um desses exercícios, ao valor
de 1.930.815 (Um milhão, novecentos e trinta mil,
oitocentos e quinze) ORTN, destinada aci pagamento à Companhia Vale do Rio Doce - CVRD,
da retificação da concessão de lavra, de que trata
o Decreto no 74.509, de 5 de setembro de 1974.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 29 A área de 100,00 ha d_ecorrente da
retificação a que se refere o art 1", localizada
no- Município de Marabá, Estado do Pará, está
delirilifiiaã pOr um polígono regular, cujo priineiro
vértice dista 17.239,07 m, no rumo verdadeiro
de 88024'88" (Sudoeste) do Marco Trigonométrico DSGT S~T.30029-PA (Fazenda Sereno) de
coordenadas geográficas latitude 05°56'06,7" e
longftude 4go30'18,4". Do vértice n~ 1 de coordenadas geográficas latitude OS05-S23,7" Sul e longitude 4go39'38,6" WGr; segue no rumo Oeste
(1.000 m) até o vértice n'l 2. de coordenadas geográficas latitude 05°56'23,8" Sul e longitude
4g:>40'11 ,2" WGr; daí segue no rumo Sul (1.000
m) até o vértice n~ 3, de coordenadas geográficas
latitude 05"56'56,4'" Sul e longitude 49"40"11,1
WGr; daí segue no rumo Leste ( 1.000 m) até
o vértice n~ 4, de coordenadas geográficas latitude
05°56'56,3" Sul e longitude 49"39"38,6" WGr; daí
segue rumo Norte (1.000 m) até o vértice n~ 1,
ponto de início desta descrição perimétrica e des_1:inM-se:-á ao aproveitamento de substâncias minerais, exclusivamente por trabalhos de garimpagem.
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2, de coordenadas geográficas latitude
05°55'59,4" Sul e longitude 4go40'35,6"WGr; daí
segue rwno Sul (2.000 m)__ até ó vértice n~ 3,
de coordenadas geográficas latitude 05°57'04,6"
Sul e longitude 49'>40'35,5" WGr; daí segue rumo
Leste (2.000 m) até o ~êrtice n"' 4, de coordenadas
geográficas latitude 05°57'04,4" Sul e longitude
49'39'30,4" WGr; daí segue rumo Sul (1.000 m)
até o vértice n 9 5, de coordenadas geográficas
latitude 05°57'36,9" ~longitude 4g>39'30,3" WGr;
daí segue rumo Leste ( 1.500 m) ~té o vértice
n 9 6, de coordenadas geográficas latitude
05°57'36,8" Sul e longitude 49"38'41,5" WGr; daí
segue rumo Norte (3.0QO m) atê o v.értic~ n9 1.
ponto de início desta descrição perimétrica.
§ 29 A profundidade máxima admitida para
a garimpagem é de menos 20 (vinte) metros da
atingida pelas escavações até dezembro de 1983,
ou seja, até a cota de 190 m- adma do nfvel do
mar.
Art. 3 9 A garimpagem será suspensa definiti-vamente dentro_ do prazode3 (três) anos, a contar
da data de publicação desta lei ou se, antes desse
prazo, fõr atingida a cota_a qUe _se refere O artigo
ariterioi:
--Art. 4o Competem ao Ministério das Minas e
Energia a supervisão, coordenação e controle dos
trabalhos decorrentes da aplicação desta lei.
§ 19 A administração dos trabalhos de garimpagem, inclusive investimentos necessários à sua
execução, caberá à Cooperativa de Garinipeiros
de Serra Pelada. a ser instituída mediante_autorização do InstitutO Nacional de ColonizaçãO RefOrma Agrária - INCRA: ouvido o Departamento
Nacional de Produ_ção Minera] ..
§ 2• (Vetado).
.
..
Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicaç_ão.
Art. 69- -ReVoQ-afn-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1984; 1639 da Independência e 969 da República. --JOÃO FIGUEIREDO ...,. Cesar Cais -Delfim Netto.

e

DECRJ;:TO N• 74.507, ..
DE 5 DE SETEMBRO DE 1974

C~~cede à AmazÔnia Mineraçâ,o S.A.,
o direito de Javr.u· nünério de ferro no
Munldplo de Marabá, Estado do Pará.

O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere .o art. e"',jte:m III, da Constituição e nos termos do art. 43, do Decreto-lei
n'1 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei n9 318, de
14 de março de 1967, decreta:
_
Art. 1ç FiCa Outorgada à Amazônia Mineração
SA, concessão para lavrar minério de ferro em
terrenOS devolUtos; ilo lugar denominado Serra
dos CarãjáS: Distrito e Municfpio de Marabá, EStado do Pará, numa área de trinta mO he_ctares
(30.000 h a), delimitada por wn polígono irregular,
que tem um vértice a dois mil novecentos e ·oito
§ 1~ Fica, estabelecida uma segunda área,
metros (2.908 m), no rumo verdadeiro de oitenta
envolvendo a primeira, de aproximadamente 750
e trêS graus e cinqüenta e nove mlhutos sudoeste
ha, para apoio logístico às atividades de extração
(83°59'SW), do marco geodésico l'j4-B c:la red~
do minério e conseqüente beneficiamento, na
de triangulação SeiTa Norte e os lados a partir
qual não será permitida a garimpagem, definida
desse vértice, os seguintes cumprimentos e rupor um polígono, cujo vértice dista 15.484,78 m
mos verdadeiros: 13.000 m-{tre~ mil metros),
no rumo verdadeiro de 89"00"' (Noroeste) do
oeste (W); aooo.rn (oito mil metros), norte (N);
Marco Trigonométrico DSG SAT30029-PA (Fa6.000 (Seis mil metros), leste (E); 2.00_0 _m (dois_
ZCf!9a Sereno), de coordenadas geográficas latitumil metros), suJ (S); 15.000 m (quirizemü metros),
de 05°56"06,7" e longitude 49"30'18,4'". Do vérti·
leste (E); 4.000 m (<iuatro mil metros), sul (S);
ce_n\' __1 de coordenadas geográficas latitude
4.000 m (quatro mil metros), leste (E); 8.000 m
05"55'59,2'" Sul e longitude 49"38"41,8"'Wqc, se· ~ (oito mil metr:O:s), sul (S); 2.000 m (dois mil me-gue no rumo Oeste (3.500 m) até o vértice n\0 · tros), oeste (W); 8.000 m (ofto ritil metros), sul
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(S); 2.000 m (dois mU metros), leste (E); 4.000
m (quatro mU metros), sul (S); 4.000 m (quatro
mil metros), oeste (W); 3.000 m (três mU metros),
norte (N); 4.000 m (quatro mil metros), oeste (W);
3.000 m (três mil metroS), norte (N); 2.000 m
(dois mll metros}, oeste (W); 5.000 m (cinco mil
metros}, norte (N); 2.000 m (dois mil metros),
oeste (W); 7.000 m (sete mil metros), norte (N).
Parágrafo único. A concessão de que trata es-

te artigo é outorgada mediante as condições
constantes dos arts.. 44,47 e suas a1íneas, e 51,
do Código de Mineração e de outras referidas
no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabeleddo o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do
Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726,

de 19 de fevereiio de _1963, _e aa R~Iução n9

3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nadonal
de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado

a recolher

aos cofres públicos os tributos devidos à União,

em cumprimento do disposto no Decretcrlei n9

1.038, de 21 de outubro de.1969;
c) se o concessionário não cumprir qualquer
das obrigações que se lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nu1a, na forma dos
arts. 65 e 66, do Código de Mineração;
d} a concessão de lavra terá por título este
Decreto, que será transcrito no Uvro C- Registro
dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacicr
nal da Produção Minerai, do Ministério das Minas
e Energia.
Art. 2~ As propriedades vizinhas estão sujeAas
às servidões de solo e subsolo para fins_ de lavra,
na forma do arl 59, do Código de Minet-ação.
Art 3~ Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. (DNPM- 813.682-69.) .
Brasília, 5 de setembro de 1974; 1539 da Independência e 869 da RepúbUca. - ERNESTO
GEISEL- Shigeakl (Jekl.

DECRETO N• 74.509,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1974
Concede à Amaz6nia Mineração S.A.
o direito de lavrar minérlo de ferro no
Distrito e Município de M.arabá, Estado
doPará.
.
.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 81, item III, da Constituição, e nos termos do art. 43 do Decreto-lei
n• 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei n 9 318, de
14 de março de 1967, decreta:
Art. 1" Fica outorgada à Amazônia Mineração
SA, concessão para lavrar minério de ferro, em
terrenos devolutos, no lugar denominado Serra
dos Carajás, Distrito e Município de Marabá, Estado do Pará, numa área de dez mil hectares
(I O.OOOha), delirriitada por um quadrado, que tem
um vértice a sete mil trezentos e sessenta e seis
metros (7.366rri), no ·rumo verdi:tdeiro de trinta
e nove graus e quarenta e oito minutos sudoeste
(39?ri8'SW), do vértice geodésico SL-1 e O. lados
divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; dez r_nil metros
(IO.OOOm), leste (E); dei mil metros (10.000m),
norte (N).
Parágrafo único. A concessão de que trata este artigo é outorgada mediante as condiçóes
constantes dos arts. 44 e 47 e suas alíneas, e
51, do Código de Mineração e de outras referidas

no mesmo· CódiQ-o, n·ao "expressamente mencíonadas neste decreto, ficando também estabeledd0-0 seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipu1ações do
Reg~afl!eilto aprovado pelo Decreto n" 51.726,
de 19 de fevei-eiro de 1963_, e da Resolução n"
3, de .'3ô ·de -abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear;
b) o ÇQncessíonário -fica obrigado a recolher
aos cofres públicos os tributos devidos à União,
em cumprimento do disposto no Decreto-lei fl1
1.0.38, de 21 de outubro de 1969; c) se o concessionário não cumprir qualquer
das obrigações que se lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos
arts, 65 e 66, do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por título este
-d~cr~to. que será transcrito no Uvro C- Registro
dos Deçretos de Lavra do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Minístério das Minas e
Energia.
Art 2~> As propriedades vizinhas estão sujeitas
às servidões de solo e subsolo para fms de lavra,
- na forma do art 59, do Código de Mineração.
Art. 3 9 Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposiÇões em
contrário.
(DNPM .,.,- 813.687-69.)
Brasília, 5 de setembro de 1974; 153~ da Independência e 86» da República. - ERNESTO
GEISEL- Shigeakl aekl.

DECRETO N• 74.5 10,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1974

Concede à AmazônJa Mineração S.A.
o direitO de lavrar minério de ferro no
Disbito e Munldplo de São FéHx do Xin.. gu, Estado do Pará.
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em cumprimento do disposto no Decreto-lei n9
1.038; de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir qualquer
das obrigações que se lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na fonna dos
arts. 65 e 66, do Códig-o de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por título este
Decreto, que será transcrito no Livro C- Registro
dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas
e Energia
Art. 29 As propriedades vizinhas estão sujeitas
às servidões de solo e subsolo para fins de lavra,_
na forma do art. 59,_do Código-de Mineração.
Art. 3~ __ Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
(DNPM- 813.690-69.)
Brasília, 5 de setembro de 1974; 1539 da Independência e 869 da República. - ERNESTO
GEISEL - Shigeak (Jekl.

PARECERES
PARECERES

N• 1, 2 E 3, I>E 1987
PARECER N• 1, de 1987
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Ofício us" n" 17, de 1982 (n•
0582-GG, ele 2-7-82, na origem), do Senhor Governador do Estado do Pará, soUdtando autorização do Senado Federal, para alienar uma área ele 1:em1s elevolutas do Estado, 1ocaUzada no Município
ele Moju, à Santa Marta Agro-Indústria
Uda.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, item m, da Constituição e nos termos do art. 43, do Decreto-lei
Relator. Senador Gabriel Hermes
n9 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
O presente projeto de resolução pretende autoMineração), alterado pelo Decreto-lei n9 318, de
rizar o Governo do Estado do Pará a alienar "apre-.
14 de março de 1967, decreta:
Art. 1~ Fica outorgada à Amazonia Mineração ximadamente 12.000 ha" de terras devolutas estaSA concessão para lavrar minério de ferro em duais.
Áo examinar anteriormente a matéria, este órterrenos devolutos, no lugar denominado Serra
dos Carajás, Distrito e Município de São Félix do gão técnico determinou diligência, no sentido de
Xingu, Estado do Pará, numa_ área de vinte mil serem obtidas as seguintes informações:
- parecer do órgão competente do Estado
- hectares (20.000ha), delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a nove mil e sessenta sobre as condições ecológicas, agrológicas e cli~
e um metros (9.061m), no rumo verdadeiro de máticas da área objeto de alienação;
-informação do INCRA de que a área pretenquarenta graus, quarenta e cinco minutos sudoeste (4Q945'SW), do vértice geodésico SF~l e os dida não está encravada na faixa de proprfedae
lados a partir desse vértice, os seguintes compri- federal e sob a jurisdição dessa autarquia;
-informação da FONAI de que inexistem siMmentos e rumos verdadeiros: dez mil metros
(I O.OOOm), norte (ti); vinte e dois mil metros colas na área pretendida;
- informaÇao do DNER quanto ao dominfo
(22.000m), leste (E); sete mD metros (7.000m),
sul (S); dois mil metros (2.000m), oeste (W); mil da Gnião na área requerida.
Anterformente,,o projeto baixara em diligência,
metros (l.OOOm), sul (S); sete mil metros
(7.000ni), oeste (W); doís mU metros (2.000m), pára a obtenção de docwnentos exigidos pelo
Regimento Interno do Senado. Mas restaram os
sul (S); treze mil metros (13.000m), oeste (W).
Parágrafo único. A concessão de que trata es- itens referidos, que foram cumpridos: a) a FUNAI
te artigo é ourtorgada mediante as condições forneceu a certidão n9 068; b) o INCRA afirma
constantes dos arts. 44, 47 e suas alíneas, e 51, que o imóvel não se encontra em área por. ele
do Código de Mineração e de outras referidas jurisdidonada; c) o 2» DRF do DNER certifica
no t:nesmo Código, não expressamente mencio- favoravelmente aos interessados; d) o órgão esta~
nadas neste Decreto, ficando também estabele- dual competente para se pronunciar quanto às
cido o· seguinte:
condições ecológicas, agrológicas e climáticas
_ a) a concessão fica sujeita às estipulações não se fez presente. No entanto, o ITERPA. a fls.
do Regulamento aprovado pelo Decreto n~ _21125 do-Proc. 01934/81, anexQ-ao pedido gover51,726, de_l9 de__fevereiro de 1963, e da Resolu- namental, apresenta estudos do meio tisico, enfoção n'? 3, de 30 de abril de I 965, da Comissão c_ando a vegetação, a hidrografia, os solos e a
climatologia.
nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a recolher
Ante o exposto, opinamos pela concessão da
aos cofres póblicos os tributos devidos à União, autorização pleiteada, na forma do seguinte
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PROJETO DE RESOWÇÃO N• 10, DE 1987

Autoriza o Governo do Estado do
Pará a alienar à empresa Santa Marta
Agro-Indústria Uda. ten'a5 púbUcas de
sua propriedade Jocallzadas no Munldplo de Moju e medindo até 12.000 (doze
mB) hectares.
O Senado Federal resolve:

Artigo único. É o Governo dq Estadp do Pará
autorizado a alienar à empresa Santa Marta Agro-Indústria Ltda. área de terras devolutas estaduais
medindo até 12.00 hã (doze mil hectares) localizadas no Município de Moju, à margem esquerda
do rio Moju, à altura do quilómetro 63 (sessenta
e três) da ródovia PA-150.

Sala das Comissões, 20 de março de 1986.

- Alberto Silva, Presidente - Gabriel Hermes, Relator- Jorge Kalume- Alddes Palo
-Álvaro Dias.
PARECERES 1'1'" 2 E 3, DE 1987

Sobre o Projeto de Resolução n"' 10?
de 1987, que "autoriza o Governo do
Estado do Pará a alienar à empresa Santa Marta Agro·lndúsbia Ltda. terras pú·
bllcas de sua propriedade, localizadas no
Município de Moju e medindo até 12.000
(doze mil) hectares".
PARECER N• 2, DE 1987
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Hélio Gueiros

O projeto de resolução que passa a ser examinado __é c__ons_eqüência do_Oficio S rf 17, de 1982
(n9 0582-GG, de 2-7-82, na origem), do então
Governador do Estado do Pará, solicitando autorização do Senado Federal para alienar Uma área
de terras devolutas do Estado, l_oçalil;ada no Município de Moju, à empresa Santa Marta Agro-Indústria Ltda.
Na Comissão de _LegislaÇãO Social, a matéria
mereceu exame detalhado, tendo a empresa inte~
ressada cumprido diligências requeridas por
aquele Órgão Téct'l:ico desta casa, permanecendo
o processo desde 3 de agosto de 1982 até 25
de março de 1986, OU ·seja, quase quatro anos
à espera do exato cumprimento das exigências
regimentais.
_ __
A Constituição {art. 171) determina que "a lei
federa1 disporá sobre as condições de legitimação
de posse e de preferência para aquisiç.ão, até cem
hectares, de terras públicas por aqUeles que as
tomarem produtivas com o seu traba1ho e o ele
sua familia". E, no parágrafo único do aJud.ido
art. 171, estabelece:

"Art 171. .................---~-····..- Parágrafo únicO. Salvo para execução de
planos de reforma agrária, não se fará, sem
prévia aprovação do Senado Federal, alienação ou concessão de terras públicas com
área superior a 3.000 (três ma) hectares".

Em obediência aO mandam~nto constitucional,
o Governador paraense pleiteia do Senado autorização para aUenar doze mil hectares de terras
localizadas no Municipio de Moju à empresa Santa
Marta Agro-Indústria Ltda., argwnentando:
"O Estado, na execução de sua politica
fundiária, tem dado empenho e prioridade
aos investimentos agroindustrials que _trarão
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produzir a matéria-prima, industrializar e comer~
cializar álcool anidro da mandioca.
O_ Institu__to__ de Desenv:olvimento Económico_ e
Social do P_ará - 1DESP, considerou c;omo 4e
interesse econômico para o Estado o referido proEnfatizã, ainda, o Olefe do Executivo do Pará jeto, tendo sido decretada pelo _Governo a resenra
que há necessidade "de estimular a propriedade da área pretendida, nos termos do Decreto n11
rural, aproveitando suas terras improdutivas. pela 1.912, de 11 de novembro de 1980, publicado
conservação dos recursos naturais, com a conse- no DOE n9 24.626 de 2 de novembro cie 1981.
.qü.ente recuperação social e económica das mes- Foi procedida vistoria, tendo sido constatada a
mas".
da área pela firma e a construção de
-o Instituto de Terras do Pará, ao submeter ao ocupação
berifE::itorias.
GOvernador do Estãdo o assunto, informou que
Em 20 de dezembro de 1981 foram recolhidos
"a área adquirenda ... fica à margem esquerda do aos· cofres públicos Cr$ 5.040.000,00 (cirlcO mirio Moju, à aJtura do Km 63 da rodovia PA-150, lhões e quarenta mil cruzeiros) correspondentes
em uma distância de aproximadamente 16 Km a 30% (trinta por cento) _do valor da Terra Nua
- desta rodovia". E descreve _o perímetro abrangido - (VfN), com base na tabela de_ custos em vigor
pela área=
na época, Resolução COVATE nii 012/81, homo9
"A área em questão apresenta forma de logada pelo Decreto n9 1.663, de 1 _de julho d_e
um polígono irregular, de 7 (sete) lados, cujos !981.
Ao nível de Estado, não foram apresentados
perimetros e área aproximados de 46.100
metros e 12.000 hectares, respectivamente, óbices ao projeto de _aquisição, tendo "o processo
contêm os seguintes limites e confrontações: administrativo transcorrido norma1mente nesta
.
Norte - Por uma linha reta que mede esfera.
O parecer da Cotni$ão de Constituição e Jusaproximadamente 9.600 m, limitando-se
com terras de Walter F~ire. Sul- Por uma tiça do Senado, relatado pelo nobre Senador Hélio
linha reta que mede aproximadamente Gueiros. opinou favoravelmente a autoriza:ção re12.000 m, limitando-se com o projeto Serin- qUelidCJ pelo Goverriador do Estado, por entender
gueira, e por uma linha sinuosa, medindo que a requisição apresenta-se em boa técnica
aproximadamente 3_.000 m., que sai do Pro- legislativa e atende aos requisitos constitucionais
jeto Seringueira margeando o igarapê Ma- e regimentais. Também na Comissão de Legislação Sociaf do Seriado, o parecer foi favorável
morana até encontrar o rio Moju. Leste Por urna linha reta que mede aproximada- i!"Sólicitação do EXm~ Sr. Governador.·
Isto posto, não tendo sido observad.as restrições
mente 9.000 m, e que se inicia nas terras
de Waher Freire, limitando-se com terras_ de de ordem económica e agrícola, recomendamos
Dulcelina Baia, até chegar no encontro do qUe Seja conc-edida a autorização solicita~
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1986.
igarapê Mamorana com o rio Moju. Oeste
- por urna linha reta medindo aproxima- -Benedito Ferreira, Presidente- Martins FIdamente 9.500 m, infdando na linha divisória lho, Relator- Alvaro Dias --Josê Urbano.
= do P-iojit:o: .s-eringueirá e terminando nas ter-O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
ras de Walter Freire, limitando-se com quem --O Expediente lido vai à publicação.
de direito."_
_Sobre _a mesa, cQmWlicação que vai ser lida
9
A douta Comissão de Legislação Socia1 afinal pelo Sr. 1 -5ecretário.
considerou plenamente cumpridas as exigências
lida a seguinte
-do art. 407 do Regimento Interno desta Casa.
Tanto que opinou pela concessão de autorização
GABINETE DA UDERANÇA DO PFL
requerida pelo Governador do Estado, na forma
do projeto de resolução que vem ao exame_deste
órgão.
Of. GL PFL-212/87Brasília, 24 de março de 1987
Quanto a esta ComisSãO, entendo que nada
Senhor Presidente,
há a opor ao projeto, que obedece _à boa técnica
Vimos pelo presente s_olicitar os bons ofícios
legislativa e atende aos postulados constitudonais de V. ~. no sentido de determinar as providêne regimentais.
cias necessárias, visando a su,Pstituição do nome
Sala das Comissões, 21 de maio de 1986~ do Senador Carlos Chiarelli, pelo nome do SenaJosé Ignáclo FerreJra, Presidente - Hélio dor João Menezes, como membro efetivo da CoGueiros, Relator - Luiz Cavalcante - Helví- missão Especial que examina o Prq'eto de Lei
dio Nunes - Jutahy Magalhães - Nivaldo da Câmara n9175, de 1984, que institui o Código
Machado- Amaral Furlan- Lenolr Vargas. de Processo Penal.
sendO só- o que Se nos oferece para o moPARECER I'!• 3, DE 1987
mento, valemo-nos da oportunidade para renovar
a V. Ex- nossos protestos de_ elevada consideração
1)a Comissão de Agricultura
e apreço.
__ _
__
.~ ReJator: Senador Martins Àlho.
Atenciosas saudações.- Carlos Chlarelli, üO presente projeto de resolução pretende auto- derdo PFL
rizar o pedido do eminente Governador Sr. Alacid
~O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
da Silva Nunes para alienar, uma área de 12.000
hectares, de propriedade do Estado, com a se- ~Será feita a substituição solicitada
Sobre a mesa, outra comunicação que será
guinte localização: "Situada no Município de Moju,
à margem esquerda do rio Moju, à altura do Km lida pelo Sr. 19-Secretário.
63 da Rodovia: PA-150".
É ~ida a seguinte
A alienação foi autorizada de acordo com o
Senado FederaL 24 de março de 1987
art. 21, da Lei Estadual n• 4.584, de 8 de oulubro
de 1975. A firma interessada na aquisição, Santa
Senhor Presidente:
Marta Agro-indústria Ltda, é uma sociedade por
Tenho a honra de comunicar a Vo.ssa Excecotas de responsabilidade limitada, com finalidalência que me ausentarei do Pa;ís a partir de 25
des agricolas e indus~is, tendo os objetivos de de março de 1987, a fim de, no desempenho
benefícios para o desenvolvimento agrário
da região, motivo pelo qual considera de
grande interesse económico" a atuação da
firma Santa Marta Agro-Indústria Ltda."
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de missão com que me distinguiu o Senado, participar da 13~ Reunião dos Membros da Organização Mundial de turismo.

Atenciosas saudações, - Lourival Baptista.
O SR. PRESJDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidente fica ciente. (Pausa.)
.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, Líder do PSB.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - R.J. Como
Uder. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores:
A Nação brasileira tem sido tradicionalmente

vesga no reconhecimento ao mérito de muitos
de seus filhos. Até nisso ela é dassfsta, patriarca.!,
readonária e perversa.
No sistema constibJcional sob o qual padece-

mos -

e do qual, esperamos todos, espera a

Nação cansada- nos livrará a .Constituinte ainda
sobrevivem as chamadas leis particulares, herança medieval de um povo que, nascido na Era

Modema, nele ainda não ingressou; neste País
se concedeu precedência em cargos públicos- a
descendentes do nosso baronato canavieiro; ne,s-.
te País se isentam do Imposto de Renda uma
série de castas profissionais, enquanto o connjunto dos assalariados é dia a dia mais escorchado, mais aperfeiçoadamente escorchado. E
não falamos das normas informais, relíquias de
um corporativismo que também não vivemos. segundo as quais, no comércio, na indústria, no
serviço público mordômico, na cartoraria, por
exemplo, nas Forças Armadas e em determinadas
carreiras ciVis' o acesso é um determinismo hereditário, enquanto alçar a determinados postos é
um privilégio de famílias determinadas.
Temos uma história oficial e um porão da história oficial, com a prosáica característica de que
em muitos aspectos o que há de melhor, está
no porão, porque tem raizes reais em nOsso povo.
Nomes como o de João Cândido ou l=le Plácido
de Castro até hoje são encalhe em nossa história
oficial, ilustrando nossa peculiar e vesga maneira
de reconhecer os feitos e méritos de nossos ftlhos
ilustres.
Somos â Repóbica dos sabidos, ladinos e astutos,. País dos que conhecem a fórmula do enriquecimento rápido enquanto a pobreza crescente da
Nação-deveria humilhar nossa cidadania. Consagramos os feitos dos que lograram fazer carreira
rápida, e assim temos os milionários oficiais, os
cientistas oficials, os intelectuais oficiais, sempre
atentos ao Poder, sempre serviçais ao Poder, sempre beneficiados pelo Poder. Ricos lUlS, famosos
outros, todos poderosos numa repUblica pobre
de espírito.
Nestes últimos vinte anos a crónica de nossa
vida económica e política - de para com tantas
e honrosas exceções - tem trazido ao primeiro
plano do palco algumas dezenas de atares que
de um modo ou de outro têm apresentado a
essa platéia de 120 a 140 milhões de brasileiros,
quase surdos e quase cegos, a nudez: da vilania
de seu caráter dilapidador do patrimônio nacional,
seja o Erário, seja a economia do pais, seja a
dignidade da Nação, sejam os direitos dos cidadãos. Sobre esses a tores privilegiados-- sempre
no Poder ou em suas cercanias - não paira,
jamais pairou, a mais tênue ameaça ou constrangimento quanto a uma eventual punição. Os que
já não viraram nomes de ruas, andam altivos _e
de cabeça erguida. O Cel. Ustra quer tomar bri~
lhante a tortura física; o Ministro Delfim Netto é
voz autorizada neste Parlamento, para não falar
nos sonegadores de impostos, no dumplng agro-

pecuário que derramou seus recursos ilícitos na
mais cara eleição de que tem registro nossa vida
republicana~ Onde estão os protagonistas dos
mais vergonhosos escândalos deste País? Quem
apurou a c.ompra da üght? Onde estão os respon~
sáveis pelo escândalo do Grupo Lume, Coroa
Brastel, Luftalla e tantos e tantos que, se os fôssemos arrolar, desvirtuariam o ·destino deste discurso?
Essa nossa forma de dar as batatas ao vencedor, essa nossa prática de premiar o demérito,
no contexto es_pecífico de nossa _formação social
antidemocrática, pouco nos sensibili.zaria se seu
reverso -injustiçar o meritório- não fosse, como tem sido, necessária e cruelmente verdadeiro.
Srs. Senadores, esta República peiVersa pode
até utilizar a Anistia para perseguir um anistiado!
Por que se diz que a Anistia foi ampla e irresbita,
mas nós dizemos que foi restrita e capenga; por·
que se díz que ela é uma borracha que se passa
por defmitivo num passado vergonhoso, por isso
a República premia os que macularam esse passado de que agora temos vergonha, e condena,
pena continuada, os que lutaram enfrentando toda a sorte de sacriffcios pessoais por tomar esta
República mais decente e a sua história mais honrosa. Por essas artes do esquecimento q1,1e se
procura extrnlr da Anistia, nós nos esquecemos
dos torturadores, réus_ de crimes comuns e ess_es
criminosos, previamente a_rllstiados, quando militares, sem jamais haverem sido punidos por seus
atas, sem a perda de wn s6 dia de ativa, esses
militares foram e estão sendo e continuarão sendo
premiados e promovidos, por antiguidade e merecimento. Mas o funcionário público atingido pela
velania de 1964, atingido pelo crime de ter consqência e _aspirar por um quadro de mais justiça
social e igualdade para o povo brasileiro, _esse
tem sua carreira irremediavelmente cortada, é impedido de retomar aos quadros do s_erviço público; e; agora, em nome da Emenda Constitucional
que instituiu a Anistia, em nome da Graça do
Congresso-· que atendeu ao reclamo de toda a
Nação, em nome dessa. conquista, esse funcionário é punido, repunido, em _pleno 1987, no ano
da Cánstituinte, qUando lhe é negadO o direito
líquido e certo a uma promoção inevitável, se
sobre sua dignidade não tivesse sido desembainhada_ a espada infamante do Ato Institucional.
Srs. Senadores, às ditaduras repugna o saber.
O Professor Mtônio Houaiss, afastado por ato
de violência da carreira diplomática, carreira na
qual ingressara por cõncutso púbico, e a qual
1.1nha honrando como poucos, foi punido pelo
Ato Institucional, punido como o foram muitos
dos mais sérios e ilustres _- e tão poucos! pensadores e cientistas brasileiros. Excluído do
quadro do Itamaratf, foi compulsoriamente apo~
sentado com proventOS-Simbólicos, proporcionais
aos seus 16 anos de serviço.
Ninguém o terá excedido na fidelidade ao país
como servíCfor público.
De regresso à Patria, ninguém o excedeu na
dedicação à produção do saber a serviço da Pábia.
Trabalhou a boa luta do pensar libertário, e esteve em todas as trincheiras que se armaram durante os mais de vinte anos de resistência que
culminaram no que hoje estamos chamando de
Nova República.
O Sr. Afonso Arlnos -

Permite V. Ex!' um

aparte?
OSR.JAMILHADDAD-Commulto prazer,
ouço V. Ex', nobre Senador Afonso Arinos.
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O Sr. Afonso Arlnos - Peço perdão a V.
Ex!' por estar interrompendo o seu tão brilhante
quanto oportuno e justo pronunciamento, mas
não deixar de assedar-me a V. EX' no momento
em que faz o elogio e reconhece as injustiças
sofridas por Antônio Houalss.
Pennita que eu seja um pouco mais longo neste
meu aparte. Tive a alegria de conhecer Antônio
Houaiss há cerca de un:t quarto de século. Chegava eu em Nova Iorque, como Embaixador do
Brasil nas Nações Unidas, e Houaiss era um dos
jovens conselheiros daquela Embaixada. Dali por
diante, acompanhei-lhe a biografia cultural, que
é uma das mais importantes da nossa geração,
sendo ele uma das mais altas expressões culturais
de nosso Pais. Tenho por Antônio Houaiss urna
admiração que pude manifestar, com toda sinceridade e toda abundância, no momento em que
tive a honra de recebê-lo como membro da Aca~
demia Brasileira de Letras. Antônio Houaiss é wn
tipo admirável e um exemplo da educação pública
de nosso Pafs. Toda sua formação foi feita na
escola pública: es_cola primária, seCW'ldária, superior, no curso Rio Branco, no concurso para diplomata. A sua obra filo16gica estendeu-se fora das
nossas fronteiras. Ele é hoje UJTla das maiores
autoridades em filologia brasileira. O dicionário
que ele está preparando neste momento é_ algo
de monumental. O plano desse dicionário, que
ele me remeteu - o Dicionário da Ungua Portuguesa - é qualquer coisa como nunca foi tentado
no nosso continente latino. Tenho esperança em
Deus que ele tenha as condições necessárias de
saúde, de tempo, para terminar essa obra gigan~
tesca. Queria ainda ajuntar que Antônio Houaiss
foi o coordenador da Enciclopédia Mirador, a
grande enciclopedia brasileira de que ele foi realmente o líder e o coordenador. É wna vergonha
que um homem ·dessa situação, desse passado,
desse serviço, da sua integridade moral, da sua
conduta irreprocháveJ, continue afastado por motivos de pura influência política. V. EX' faz um
prOtesto ao qual tenho a honra de também me
inscrever e peço ao Senado e ao Brasil, através
do nosso pronunciamento, que tomem conhecimento disso, para que Antônio Houaiss seja real~
mente objeto da reparação por tudo aquilo que
ele sofreu, para o bem do nosso País, para a
honra da no$a cultura e para o desimpedimento
da sua vida. Era o (Jue queria dizer a V. Ex!', agradecendo a honra que me concedeu.

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Afonso Arinos, o aparte de V. Ex", que conhece
profundamente a figura excepcjonal de AntônJo
Houaiss, só faz dignificar o discurso que ora pronuncio. V. EX' pintou um quadro real da figura
desse grande brasileiro, que é Antônio Houaiss.
ESPeramos ver reparada duplamente a injustiça
que foi cometida contra a sua pe:ss'?CI: inicia.lmente
_em 1964 e, agora, repunido em 1987,
ContinuO, sr. Piesldente, Srs. Senadore:
Do mesmo modO como os eminentes Professores Leite Lopes, Israel Vargas, Paulo Freire e
tantos outros, as obras - e muitas vezes a vida
é sua maior obra - as obras que no desalento
do exílio ou sob os constrangimentos da opressão
ditatorial interna Antônio Houaiss realizou em prol
da cuJtura brasileira constituem o mais contun~
dente testemunho da injustiça do ato punitivo.

Este País, que até cerca de 1955 não dispunha
de um dicionário próprio que registrasse o estado
atual de sua llngua falada, no que tange ao acervo
vocabular, por dádiva do saber e esforço criativo
de Antônio Houaiss, g~ou duas, completas en-
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quanto passivei, e exaustivas enciclopédias e bre-ve poderá lançar o secularmente esperado dicionário da língua portuguesa falada no Brasil, sob
o selo da Academia Brasileira de Letras. É tam-
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não pode modificar a Constituição, estabeleceu
expressamente:

"8.1

bém de seu esforço;decisivamente de sua dedicação, o acordo firmado entre os governos brasileiro

a) será concedida a promoção e a progressão funcional por antig~idade etc."

e as demais nações de língua portuguesa, visando

A pobreza exegética da Comissão do ltamarati
está em procurar enxergar no texto da Instrução
um aparente erro de concordância, para ficar com
o que lhe interessava, a promoção por antiqOidade, de que n.em a Instrução fala. nem muito
menos a Emenda. Apegou-se ao "será concedida" referindo~se à promoção e à progressão.
Há, na verdade, duas frases, numa construção
gramatical de mera elipse, sendo a primeira: "será
concedida a promoção" e. a segunda: "(será con~
cedida) a progressão fundonal por antigüidade"
donde se conclui que a expressão "por antigüidade", omissa na Emenda. se refere, na Instrução,
apenas à progressão funcional.

à unificação ortográfica. Eu poderia falar ainda
em sua tradução do "Uiysses", obra de recriação
que honra a cultura brasileira; eu poderia falar
dos diversos dicionários que -edltorou; eu poderia
falar de seus escritos, de suas conferênclas e de

seus livros em defesa da língua nacional. Mas
eu prefiro dizer que sua obra literária mais impor-

tante foi a constante fidelidade aos anseios de
seu povo. Foi ter estado sempre à frente das lutas
sociais pela liberdade, pela dignidade do cidadão,
pela livre expressão, pela paz, pelo direito à casa,
ao alimento, à saúde, à habitação, direitos que
ainda hoje negamos à maioria esmagadora de
nossa popu1ação, e direito pelos quais sempre
se bateu Antônio Hauaiss, direito pelos quais foi
cassado e está sendo punido.
Que estamos a denunciar à Nação?
Antônio Houaiss, objeto de punição arbitrária,
foi, em 1964, cassado de seus direitos políticos;
anistiado, foi considerado aposentado por ato do
então Ministro de Est:àdo das Relações Exteriores,
no cargo de Ministro de Segunda Casse;- com
base numa Instrução Normativa n'? 26/85 foi~lhe
deferida, de oficio, a correção da pensão de aposentado para fins de alteração de percentual pago
a título de gratificação adicional por tempo de
serviço, com amparo na Emenda Constitucional
n" 26, de 1985, mas lhe foi dado conta que lhe
é indevida a promoção a Min[stro de Primeira
Oasse, porque a tal Ins_trução Normativa_ n~
179/86 só prevê a promoção por antiguidade e
aquela seria uma promoção por merecimento.
Uma mentira é uma perfídia.

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
_,..._A Presidência pondera a V. ~ que dispõe
de dois minutos para encerrar o seu pronuncia~
mento.
O SR. JAMIL HADDAD - Vou encerrar, Sr.
Presidente.
Ein 1964, Antôrrlo Houaiss foi objeto de uma
punição arbitrália - que o feriu na carne nada
obstante tenha engrandecido sua biografia, verse-ia depois- punição em conseqüência da qual
foi afastado da carreira de diplomata dezesseis
anos antes da aposentadoria a que faria jus, se
no interregno desses dezesseis anos tivesse sido
promovido a Ministro de Primeira Classef ou tr~ze
antes, se não tivesse logrado a promoção. Como,
de fato, foi promovido ·a Ministro de Segunda 0{1sse errr-1962, infere~se que teria tido dezesseis
largos anos para ser promovido a Ministro de Primeira Oasse e, assim, dezoito largos anos para
ser aposentado. Tudo isso lhe foi arrebatado pelo
ato -~itrário do po~~r militar.
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m_eo,tq a Ministro da Primeira_ Gasse, desde que

se realiza_sse a condição ne_cessária para tal, isto
é,.que a autoridade admirrlstrativa o considerasse
merecedor, na forma da lei; ocorreu, no entanto,
que o ato discricionário cortqu~lhe a carreira e
frustrou a possibilidade de que sequer fosse apre~
dado seu desempenho funcional para o efeito
de promoção por merecimento, vale dizer, Impediu que se realizasse a <:ondição- necessária. O
merecimento para a promoção era apenas um
evento futuro e incerto, que poderia ou não ocor~
rer, mas· a condição, por definição legal, é exatamente a cláusula que subordina o efeito do ato
jurídico a evento futuro e incerto. A incerteza, aliás,
não exclui a condição, pelo contrário, a confirma
e define e se o implemento da condição foi obsta~
do pelo ato discricionário, ocorreu a hipótese do
· arl 120 do Código Civil; "Reputa-se verificada,
quanto aos seus efeitos, a_ condição cujo lmple~
menta foi maliciosamente obstado pela parte a
quem desfavorecer." Asslm, na mais absurda das
exegeses, ou· seja, ã:dmitindo-se a necessidade
do merecimento, a Comissão deveria tê-la como
verificada, porque ela foi obstada pelo ato punitivo
da cassação, desconstituído pela Anistia. Verifi~
cada a condição, isto é, o merecimento por força
de lei, a promoção a MirUstro de Primeira Oasse
é uma decorrência natural.
Mas, Sr. Presidente, não estamos diante de uma
questão jurídica, tão claros são os seus termos
que até sobre eles pode pronunciar-se um leigo.
N6s estamos em face de uma perseguição, pequena, miúda, de que está sendo vítima o Ministro
Antônio Houaiss. Essa sua segunda punição o
atinge frontalmente, mas atinge igualmente a cen~
tenas de outros cidadãos, nas mesmas condições
e subrrietfdos a outras séries de comissões de
burocratas pouco lidos.
O Ministro Antônio Houaiss nasceu em 1915;
o Itamarati reconheceu-o aposentável a 15 de outubro de 1980. Que quer dizer isso? Que o minis·
tro teria, nessa data, 65 anos. Mas nesse caso
S. Ex.' teria chegado para só ser aposentado nessa
data, a Ministro de Primeira Classe, pois, caso
contrário, sua aposentadoria deveria retroagir para 15 de outubro de 1977. É aí, nesta última data,
prt!cisãmente, que ocorie sua promoçãO, sem discutir se "por merecimento" ou se -"por antigüidade", mas promoção que a Lei lhe garante e
que a Comissão de Anistia não pode sonegar,
mesmo quando seu parecer tenha sido homologado por instâncias superiores que não tiveram
tempo de penetrar~lhe as entranhas viciosas.
-- O Ministro Antônio Houaiss recorreu da decisão
dessa Comissão ao Ministro de Estaélo das Rela~
ções ExterioreS. Espera dessa instância adminis~
trativa, e espera tempestivamente, a reparação de
mais essa injustiça.
Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que queria pronunciar para constar dos Anais desta Casa,
dessa atitude dúbia, dessa atitude de dupia" perseguição, _quer quanto à cassação de 1964, quer
quanto à falta de promoção a Ministro de Primeira
·aasse, em 1987.

Primeiro, como demonstraremos, a Instrução
Nonnativa não reduz a possibilidade de promoção
à hipótese de antiguidade; segundo, se o fizesse,
Tudo isso foi restituído pela Emenda n? 26.
va1or nenhum teria sua letra, ante a redação clara -Tudo isso lhe tenta roubar a Coni.issão do ltamada Emenda ConStitucional: Permito-me lembrar rati em sua interpretação perneta.
a esta CaSa o teXtO dO g- 3?-de seu art. 4~'; verbts:
A Comissão do ltamarati afinna que Al).tônio
"Aos servidores civis e militares serão concedidas Houaiss não pode ser promovido porque a proas promoções, na aposentadoria ou na reserva, moção é por merecimento e como ele não estava
ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito na ativa não linha como ser promovido por merese estivessem em seiViço ativo, obedecidos os cimento. Dialética caolha. Primeiro introduz_Q_que
prazos de permanência em ativfdade, previstos a Errienda da Anistia não permite, a subclassina leis e regualamentos vigentes."
. flcação de pfC?ITIOÇão, pura e simples, em premo~ ção por merecimento e por antigüidade; se"gundo,
O texto constitucional é daro: promoção, qual- deixa de ler, porque não lhe interessava ler, o
quer que seja ela, considerando-se o servidor co-- ·que está explícito na redação clara da Emenda:
mo se em exercício efetivo estivesSe, pois, se não serão concedidas as promoções etc. ao cargo
estava, não o fora por opção sua, mas por um posto ou graduação a que teriam dirieto se esticonstrangimento legal, mas ilegítimo, que a arUs- vessem em serviço ativo etc.
Não há outra interpretação para o texto mesmo
tia visava a corrigir. Como nos lembra a vítima
em carta dirigida a alguns poucos amigos, a Co-- -da Instrução, para não falarmos mais da Lei Maior,
missão de anistia do Itamarati, fazendo o jogo ·a Constituição: "promoção" está ali posta no sendo obscurantismo o que logra é fazer "dos dispo~ tido genérico, podendo ser por merecimento ou
sitiv_os de Anistia da Emend~_Çonstitucional, isto ppr antigüidade, conforme o caso. Como ·está
é, da Lei de Anistia, dispositivos consecratórios demonstrado, é direito líquido e certo, esbu1hado
O Sr- . _ Franco - PemUte-me V. Ex' um
do arbitrio: o arbítrio, ilegal, ilegítimo, imoral, des- peJa comissão de burocratas do Itamarati, o clireito
aparte, ilobre
Senador
Jamü Haddad?
.
..
respeitador da condição do homem e do ddaQão, de Antônio Houaiss de ser promovido a Ministro
O
SR.
-JI\MIL
HADDAD
- Nobre Senador
pois que, graças à sua interpretação ao Ministro de Primeira Classe, pouco ir'nportandO que essa
Itamar Franco, gostaria de ouvir o seu aparte mas,
de Segu},da aasse nada se lhe devia como repa~ promoção só ocorra "por merecimento", de a cor~
infelizmente, o nobre Presidente concedeu~me
ração anlstiante!"
.do com a legislação própria da carreira que semapenas alguns minutos para poder concluir o meu
pre foi a sua. Antônio Houatss não está no serviço
V"amos o texto da Emenda Constitucional, e
pronunciamento.
ativo do Ministério das R_elações Exteriores por
conhece o Congresso, rilais do que ninguém, o. que foi punido de forma arbitrária; se não tivesse
Agradeço a S. Ex' e à Casa a oPortunidade
seu espirito.
de terem permitido pudesse eu trazer esse desasido punido, como efetivãmente o foi com fundabafo -ao Senado da República.
mento no Ato Institucional n'? 1, estaria o nosso
A Instrução Nonnativa na qUal se estriba a CoEra o que tinha a dizer.
mestre habilitado a ser promovido por merecimissão do ltamarati, instrução que sabidamente
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O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferreira)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco, como Uder do PL
O SR. ITAMAR FRMICO (PL- MG. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Assomo à tribuna para dirigir a V. Ext um apelo.
Enviei à Casa uin requerimentO dê infciriii.a.ções

para ser dirigido ao Gabinete Ovi1 sobre a_ conta
secreta da Comissão Nacional de Energia Nu~
clear, a chamada Delta-3.
Nesse requerimento de informações, Sr. Presidente, dirigido ao Gabinete Civil, estamos solicitando o envio desse processo ao Senado da República. Entendemos que num regime democrático

não deva existir uma conta secreta partfculannente, em relação à energia nuclear. E, _com~ hoje,

o Regimento preconiza que esse requerimento
de informações seja aprovado pelo Plenário do

Senado, eu gostaria de saber de V. EX' o porquê
da não inclusão do· requerimento na Ordem do

Dia
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnáclc Ferreira)
-A Presidência esdarece a V. Ext que o despacho
foi no sentido da sua inclusão na Ordem do Dia
pelo Presidente da Casa. E a Pre_sidência infºrma
a V. Ext que vai diligenciar a respeito, e desde

logo se compromete a incluí-lo na Ordem do
Dia da próxima sessão. É um compromisso que
a Presidência assume com V. Ex'.
O SR. ITAMAR FRMICO- Muito obrigado.
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
- Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes, como Uder do PFL
O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pronuncia o seguinte discurso, como Líder.} -Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores:
OJtro dia, lendo wn livro intitulado-A Civili-

zação Democrática, de Leslie Upson, a folha
514, encontrei o seguinte:

"O primeiro requisito político para uma
Constituição democrática é"C}ue todas as pessoas submetidas à jurisdição do Estado sejam iguais como cidadãos, e neste sentido,
disponham de quinhão igual na escolha e
controle de seus fundonários.lsto quer dizer
que uma democracia não pode permitir uma
distinção constitucional entre _cidadãos e sú-

ditos, ou entre cidadãos de primeira e segunda classes."
Serão estes princípios verdadeiros, possíveis de
rea1Izar?
Af faz-me lembrar, também, Bertold Bre_chet

que diz:
"O esciitor deve escrevei a ·verdade, no
sentido de que não deve suprimi-la ou silenciá-la, nem escrever Inverdades, nem curvar-se perante os detentores do poder muito
me rios enganar os fracos."

Mas o que é a verdade no sistema político e
no sistema social? Será defendei- os iteresses eleitorelros? Será a sede do poder? Será a idéia do
quanto pior melhor? O que é fato é_ que este
País atravessa uma situação muito dificil e que
precisa da atenção de todos os r~nsáveis pelo
que af está.
No piano político, o desassossego deu lugar
a conflitos abertos, que ameaçam gravemente a
Aliança Democrática de que resultou este Gover-
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no de transição. Parece-me que os desentendimentos, Se não conciliados a tempo, podem pôr
em risco o resultado final do trabalho constituinte
e__fr14tr~ a esperança do povo brasileiro por uma
Constituição consensuar em suas dir:etrizes de
progressO e democracia.

que

O
-n& temos visto em matéria política nestes últimos tempo? Ainda há pouco o meu amigo
e Presidente da ConStituinte, do PMDB e da Câmara dos Qeputados, Ulysses Guimarães, juntamente com o seu Uder Luiz Henrique, estabeleciam
combinações com a Liderança do PFL para que
se disputasse ou se ·compusesse a Mesa da Assembléia Constituinte. Tudo combinado e nada
acertado, porque depois apareceu o novo e poderoso Líder-do PMDB na Constituinte, Senador Mário Covas. Oineu co)J1panheiro também de várias
lutas, e comungamos tom várias vezes com as
mesmas bandeiras, Mário Covas, em uma eleição
surpreendente, chegou à liderança do PMDB, na
Constituinte e com isso se desfizeram todos os
acordos que se tinham combinado pelo Presidente Cllysses Guimarães.

Assumindo o lugar, Mário Covas, o que aconteceu? Novas conversações se tomaram efetivas
entre os representantes da Aliança Democrática,
do PMDB e do PF'L Reuniram-se o nosso Líder
do PFL. Carlos Chiarelli, o Líder Mário Covas, o
Deputado Eüclides Scalco, o Uder do Senado
Fernando Heririque Cardoso e depois de conversas várias estabeleceram outras combinações para a constituição de uma Mesa consensual, na
Assembléiá Constifulilte. I:: o _que acontece, dias
depois de estabelecido esse novo contato, com
o novo homem poderoso do PMDB, Mário Covas?
Eles vão à bancada do PMOB, Deputado Mário
Covas, Presidente c.nysses Guimarães, Deputado
Luiz Henrique, Senador Fernando Henrique Cardoso e apresentam a proposição para fazer a composição. o que acontece?
Essas lideranças foram mais uma vez derrotadas pela Bancada do_ Partido do Movimento Democrático Braslleiro.
atamos esses fatos apenas para demonstrar
a inquietude e a dificuldade em que se encontra
o poder político, onde os dirigentes dos Partidos
perderam completamente o leme e a direção dos
assuntos e não têm mais a capacidade de levar
o seu Partido, levar a sua Bancada a um lugar
comwn.

O Sr. Hugo Napoleão- Pennite V. EX'" um
aparte?
O SR. JOÃO

MENEZES-- Multo me honra

o aparte de V. E:xl'.

O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Senador
João Menezes. o tema que V. Ex'. com muita
propriedade, está a abordar, em nome da UderariÇa- do Partido da Frente Liberal nesta Casa,
será objeto também de um pronunciamento meu,
mais tarde, eis que estou inscrito para tal fim.
Mas o que me parece - no inomento __em que
V. Ex' iriuito bem traça o perfil dos últimos acontecimentos em tomo ela eleição da Mesa da Assem- bléia Nacional Constituinte - é que, no mínimo,
de parte a parte, eu diria talvez, está faltando um
pouco de bom senso. Muito obrigado a V. Exf.
O SR. JOÃO MENEZES - Mufto obrigado
a V. Ex'. ·cert:irnente, quando usar a palavra, irá
complementar este pronunciamente desalínhavado que estamos fazendo.
Quero dizer também, e demonstrar, que o nosso Partido também, o PFL, comete erros na sua
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parte política. Por exemplo, quando os Jornais,
rádio e televisão anunciaram que teríamos a examinar a possibilidade de fazer efetuar umã Constituinte parálela àquela determinada aquí. Pareceme que um fato como este_ não pode ter uma
grande guarida e não pode ter, realmên~e. seguimento. EstoU citando esses fatos apenas para
demonstrar que a classe política precisa se ordenar, ou se ordena ou então nós continuamos nesse desassossego, nessa fase de inquietude, nacional.

O Sr. DivaJdo Suruagy- Pennite V.~ um
aparte?
O SR- JOÃO MENEZES- Pois não, muito
me honra o aparte de- V. Exf.

O Sr. DivaJdo Suruagy -Senador João Menezes, V. Ex'- foi muito feliz: ao colocar a perplexidade que domina, inagino eu, a sociedade brasileira, por esse desencontro, por essa discussão
menor em tomo de cargos. Nós estamos vivendo
uma situação econômico-financeira jamais presenciada, ou poucas vezes presenciada ao _longo
da História deste Pafs: Nós estamos com a moratória, com os juros mais altos que a história fUlanceira desta Nação registra; com a classe média
penalizada pelo imposto de renda; com o-s segmentos mais importantes da nossa-sociedade em
greve, por melhoria de condições de trabalho e
por melhorias salaria1s; e estamos a disCutir se
seremos primeiro ou segundo, e isto nos deixa
numa posição incômoda perante a Nação. Quero
deixar o meu protesto e a minha comunhão _COf!l
os sentimentos de V. Ex'. O SR. JOÃO MENEZES - Muito grato ao
aparte de V. Ex'.
Quero, continuando, dizer que ao lado dessa
parte política, nessa coisa miúda de distribuição
de cargos, de pleitear cargos, nós temos wn segmento econômico_ O segmento econômfco se
me assemelha a um mar tonnentoso, no qual
o País, a duras penas Outua à deriva. A impostura
e as improvisações na gestão economica nos colocaram, diante do mundo, na humilhante posição de ·caloteiros ou incompetentes. Ehquanfu
na fren_te _doméstica generaliza-se a doutrina do
"salve--se ciuem puder", em meio a uma inflação
sem precedentes. em cuja esteira grassam a especulação financeira, a corrupção e o enriquecimento ilícito.
Ai está o Plano ~do, que levou o Presidente
Samey a uma grande popularidade. Em vista desta popularidade, o que aconteceu? O PMDB, mais
do que depressa, segurou a condução e quis aparecer como ."pai do Plano Cruzado". O PMDB
diZia, nos (juatro cantos do País, que era responsabilidade dele o Plano Cruzado, porque toda a organização econômica, todos os responsáveis pela
economia e pelas finanças do País eram pessOas
oriundas do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro. Esta foi a grande verdade. Com isto,
o que eles conseguiram? Enquanto o povo, naquela alegria, usava e falava no Plano Cruzado,
OPMDB se aproveitava, com unhas e dentes, para
sair o grande vitorioso na eleição de I 5 de novembro, elegendo quase todos os Governadores da
Nação brasileira. Em quase todos õ.S Estados o
PMDB elegeu os seus Governadores. O que querem, agora, os Governadores? Sem 21 maior semcerimônia querem nomear ministros: Será que
o Presidente está pleiteando a nomeação de secretários nos governos estaduais? O PMDB tem
uma fome pantagruélica, pelopoder e quer ministérios preferenciais e a totalidade dos cargos públicos em todo País.
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Essa é uma verdade que aí está
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é preciso

fato _de es_tarmos disputando lugares na Mesa ou

que a Nação e todos saibam.
O quadro social espelha fielmente os desacer-

em quaJquer outro lugar da Assembléia Nacional
Coristituin.te. Quero que V. Ex' tenha em mente

tos politicas e o_ desatino econômico. O Plano

que estamos constatando um fato onde os parti-

Ciuzado II sacudiu-nos. do sonho dd inflação o:;ero,

dos perdem a~ licl.t:rançct::~ políticas e não têm con-

dato do Presidente numa disputa de cargos_ na
Constituinte, quando isto tudo poderá ser resolvido a seu tempo e depois, no ·caso do mandato,
que a Constituição for promulgada no devido tem·
po.

uma medida que a Nação dificilmente perdoará,
dições de comandãr o processo que aí eStá. É
O que realmente importa, agora, é que o País
pelo menos enquanto durar os seus efeitos com _este o fato fundamen~ e essencial no nosso pro- e~o- .Mundo vejam no Presidente J~ Samey wn
os sa1ários defasados, fomes__._greves, c;!~sabastenunciamento.
Presidente fortê, apoiado e prestigiado pela Classe
cimento, e amanhã recessão e desémprego. Será
Srs. Senadores, .o pracgmatismO é uma das ca- pof'd:ica representativa da maioria do eleitorado.
que o PMDB agora assume a responsabilidade~ ras lições que guardo na minha eJ:Periência parla- Poderão alguns questionar a eficácia desse apoio
conjunta com o Presidente da República de todas _mentar, sem transigir em questões de princípio. criticO; se cárenteS sõinOs de prerrogativas consti·
as conseqüências dQ PI~o ~do IJ•. ou ~~erá
~tendo que o 111911Jent0 nacional ~g~ que J1ÓS,
tuçionais gue nos permitam inicitivas de ordem
que a sua adesão é apenas eleitoreira?
_políticos, especialmente nós que integramos a econõmiCa, financeira e, CE:rtament~. de medida
Aliança Democrática sejamos pragmáticos ante orçamentárias. Sem dúvida~ temos áfJ.Jma dificulO Sr. Mauro Benevldes- Permite V. Ex'
0 papel que nos incumbe desempenhar, com
dade formal que, entretanto,_ me parece superável.
um aparte?
contdbtii_ção efetiva para sarar o Pais da malha Temos a força moral de de~entores_ de legitimo
m4fldato popular, e a nossa disposição de colaboO SR.. JOÃO MENEZES- Ouço V. Ex' com
dessa crise.
muito prazer.
Parece-me evidente a nos~ parcela de respon- rar com o Executivo no e~cionamento de solusabilidade pela situação em que debatemos. Ao ções para a crise que tem como evidente c::ontr~
O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Senador,
inVésdeatenderrnosa.odamordo_povopor"Dire- partlda a disposição do Preªid~nte de aceitar e
V. EX' no seu pronunctam_ento de hoje, pelo que
tas-já", decidimos_ que s.eria mais prudente a elei- facilitar essa cooperação.
se depreende nessas prüneiras afirmativas, assução indj_reta de_Ti:tc:redo Neves._Mo_rto 6 preSidente
Repito que não sou pessimista nem alarmista,
me não sei se em seu próprio nome e também
eleito antes da posse, entendemos que a Chefia mas quero insistir no fato de que o País está às
no de sua Bancada que passou a honrar, pela
do Governo cabia ao Presidente José Samey. O portas de um caos institucional. Atos públicós
sua convocação pela Mesa do Senado Federa],
poyo ainda que frustrado apoiou a Aliança Demo- de deSobediência civil tornar21m-se rotineiros a
na vaga do nobre Senador Hélio Gueiros, hoje
~rática ~acional nessa histórica decisão. ~em
paitir da reação do empresariado wbano e rural,
Governador do Pará, V. Ex!', repilo assume uma
não se lembra_ disto? Nesse passo, nós, Congres- ao congelamento Qo Plano Cruzado. Primeiro, foi
postura oposicionista ao Governo Federal, aponsistas, aiiãncistas, principalmente, não tivemos a o desabastecimento, um desafio que o qovemo
dupla coragem de forçar a eleição direta dq Presi- não pode neutralizar; depois, veio a cobrança de
tando as falhas da polftica econômica, e já agora
os desacertos políticos do Governo da União. Andente em 1984, e afmal entregamos o poder ao ágio, ou sobrepreço, que generalizou impunetes de V. Exf se reportar a esses aspectos, fez
Presidente escolhido, em comum, com quase to- mente e acabou servindo 4~. parâmetro para readas as lideranças. Essa é uma verdade histórica j~es ou correções da J;®elas. de _preços. Hoje,
referência e alusão aos entendimentos que se proda qual não pÕdemos fugir.
cessaram na composição da Mesa da Assembléia
a qUalquer ·contrafíedade de seus interesses, emNacional Constituinte; e, especificamente, meriEntão, reSpõilSáveis que somos pelo GOverno presários declaram-se em lockout, como foi o
donou o trabi!lho l~do a. ~feito, no âmbito. do
constituído, não podemos sirriplesmente assistir caso recente dos postos de gasolina e dos distriPMDB, por dois eminentes cOmpanheiros, ausenw
à derroca.da do poder civil que o povo, que hoje buidores de gás de cosinha. No setor rural, grandes e pequenos empresários deixam-se arrastar
tes neste momento, mas que logo mais chegarão
representamos, conquistou em praça pública
Entendo que a dasse política, sobretudo Senaw por duvidosas lideranças a movimentos de bloa este plenário, para votar a proposição do Senhor
Presidente da República sobre a isonomia das
dores, Deputados e Governadores, tem 0 dever queio de estradas e de .acesso a ba11cos, __ como
de dar ao Presidente José Seln-ey SuStentação -forma de protestos contra juros altos- isto, após
autarquias federais com as fundações do e~ino
superior do País. Os nobres Senadores Fernando
política para sua permanênc::ia no Gove-rno. até ruidoso ensaio em plena Capital da República.
Henrique Cãrdoso e. M_á_rio Covas_ e_starão aqui lo- .que a nova Constituição seja reabnente promuJw Por seu tumo. os assalariados, comaqd?ldos por
go mais e oferecerão, _quem sabe, a V. l;x' e à
gada, nela definida a duração do seu mandato, forças estranhas, fazem greves periódicas que deCasa as explicações necessárias sobre aquele epiporque o País não está em colldições de suportar nunciam crescente radicalização.
sódio do qual resultou a eleição da nova Mesa
uma substituição traumática
O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) da Assembléia Nacional Cónstituinte,·-sem a partiPropOnho que deixemos de lado as nQssas dife- Solicito a V. Exf, nobre Senador, que conclua,
renças, de que nértureza for, e formemos _uma pois o seu tempo Já está se esgotando e temos
cipação do Partido da Frente Liberal. Posso dizer
a V. Ex' que aqueles dois líderes realmente se
frente ampla de sustentação política do Presidente matéria urgente na Ordem do Dia.
empenharam no sentido de que a disputa em
da República, de apoio a esSe ftome-in, que foi
tomo de um@ posição - no caso, a Primeira
guindado ao_ Planalto por quase todas as lideranO SR- JOÃO MENEZES -Atenderei a V.
ças, e agora elas não podem fugir a essa respon~ Exf,· Sr. Presidente.
Secretaria - pudesse coroar a manutenção da
.
Aliança Democrática. Se isso não foi possível é
sabilidade, tendo em vista o presente quadro da
Dizia que os·_assalariados, comandados por forporque entendeu a Bancada, _num~ mani_festa_ção - grave crise econôffika Pessoalmente, erllbora, ças estranhas, fazem greves periódicas_ que designificativa, através do voto de Senadores e De-- - contabilizando decepções e dissabores ante atos
nunciam crescente radicalização. O fato~-sr. Presi*
específicos_ da gestão federal, confio no Presidente
putados, que ao PMDB, pela forçá majonlária que
dente, é que ninguém rTiaJs se sujeita à lei neste
representa, deveria ser atrjbuidCJ aquela função -José Samey, na sUa capácidade de mobilizar re- País,' e ninguém é punido. Ora, num pais sem
cursos humanos qualificados para- ajudá-lo em
de 1'~-Secretário. Po~nto, faço estas ressalvas,
lei a democracia não prospera e tem vida muito
na C<!:rteza de que os nobres Uderes_ Senadores
sua im~nsa tarefa. Sem aparentar obstinação nem
curta.
Fernando Henrique Cãrdoso e Mário Coyas, ~e
arrogância, o Presidente Josê Sar:ney reúne qualiAí estão a·s greves. Poderiamos demonstrar.
dades de político sagaz e experiente. Ademais, tempo tivéssemos, a importância e a situação do
presentesestivessem nestes plenário, oferec~riam
a v. EX' e à Pi'6prli!:l casa-as:-explicações necesSua Excelência foi açeito d~_braços ab.ertQS_ pelo s_indica1isrno brasileiro, que passou do sindicaw
sárias pelas articulações que comandaram, articu- PFL e pelo PMDB, é um homem suficientemente lj-s_mo re(Qrmista para um sindicalismo inteiraJações que tiveram por inspiração preseNar acha- inteligerite para saber que_ o apoio que lhe demos
mente revolucionário, prometendo levar o País
mada Aliança Democrática, e se isso não ocorreu
não terá jamais ~ significação de um cheque_ em
a uma penãlização gerai. Ia trazer, também, à Casa
foi porque, realmente, a Bancada entendeu que
branco~ Sem dúvida, entende[á_o Presidente que
a demonstração do que têm representado, nCJ
lhe deveria ser atribuída a função de 1'-Secretário mais valioso será 0 _no_sso apoio crítico, fruto de
economiil_b_rasJ1eil:ª, as greves que se efetivam
daMesadaAssembléiaNaciona1Constituinte.Enum diálogo que haVerá de preceder a tomada
no País. Aqui estão os dados de janeiro .deste
treta_nto, o Presidente UJysses Guímarães, em s_ede-de.c;isões que possam _agravar a atual conjunano, onde tenho o número de greves, o número
guidas manifestações - a última delas en:t cara- tura política, económica e social.
de pessoas paradas _e o _número de horas, e o
jás- reiterou o seu propósito de tudo fazer para
que tudo representa na economia do País. Falare_A propósito, ainda, de pragmatismo, entendo
que se resguardasse ~se esquema d~ forças que
mos sobr_e est.e.ass1.mto em Ç)IJ.tra gp()rtunidda~e.
dá a sustenção político-parlamentar ao GOverno qUe, ante a gravidade do momento em que vivepois o Sr. Presidente adve_rte-rne _s.obr_e 9 tempo
do Presidente José Samey.
mos~ set ou nãq s.er _ami90 do Presidente José
de que disponho.
Samey, sendo do PMDB, do PFL QU de qualquer
Sr. ~esidente, a pacificação do País e a fetoO SR. JOÃO MENEZES- Eminente amigo - oUtra agremiação política. tudo isto é questão irrew
Senador Mauro Benevides, quero apenas que V.
le~nte_. lrrelevante parece nOs tctmbém_ perder- - mada do crescimento econômJCo darã_o respaldo
Ext no nosso pronundamento não confunda o
moseroacirradodebateSobre_aduraçãódoman- aó trabalho constituinte, do qua1 a Nação espera
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uma nova Carta à altura de sUas aspil-ações de

democracia, de liberdade e de segurança social.
Os olhos do mundo, Srs. Senadores, estão voltados para o Brasil. De um lado, observam-nos
atentamenre os credores internacionais, à espera
de um sinal concreto de que não pretendemos
impingir-lhes um inassimilável calote, mas apenas

queremos tempo para pôr em ordem nossa economia doméstica para, então, renegociar em bases justas e decentes o pagamento da divida. De
outro lado, povos e governos que aplaudiram a
derrocada dos 21 anoS do nosso regime militar,
acompanham, igualmente ansiosos, os sinais evidentes de erosão do poder civil neste País. Assim
como influenciamos vizinhos com o movimento
civilista de 84, um retrocesso institucional no Brasil traria graves conseqüências para a estabilidade

dos novos governos democráticos latino-ameri..
canos, especialmente no martirizado Cone Sul.

Concluo, Sr. Presidente, exortando o Senado
Federal a refletir sobre as considerações e a pro·
posta que acabo de esboçar. Uma democracia
não se sustenta em melo à desordem, à balbúrdia,
às vacilações, às omissões e aos erros, e muito
rnenos em meio a uma generalizada e crescente
desobediência civll Redimir o País não é uma
tarefa da competência exclusiva do Presidente da
República. Por dever e responsabaidade, a classe
política tem de partilhar dessa tarefa, com a força
moral que as umas nos conferiram a 15 de novembro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em obediência ao disposto no Art. 85, parágrafo
único, do Regimento Interno, e de acordo com
a Resolução n~ I, de 1987, a Presidência, confor·
me a indicação das lideranças, designa como integrantes da Comissão do Distrito Federal, os seM
quintes Senhores Senadores~

SUPI..EI'ITES

TITaLARES
PMDB

Pompeu de Sousa
Meira Filho

Mauro Benevides
Saldanha Dom
Albano Franco
Iram Saraiva
Chagas Rodrigues

Ronan Tito
- Alufzio Bezerra
Francisco Rolleinberg
Mansueto de Lavor

PFL

João Menezes
Nivaldo Machado

Alexandre Costa
Edison Lobão

PDS

Lavoisier Mala
PDC
~uroBorges

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser Udo
pelo Sr. J9-5ecretárlo.
É lido o seguinte

REQOERIMENTO
1'1~

23, de 1987

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a
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fim de que a matéria constante do Item 1 seja
submetida ao Plenário em último lugar.
Sala das Sessões. 30 de março de 1987.Alexandre Costa.

tísticas e outras que lhe forem conferidas por
lei.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação o requerimento que acaba de ser
lido pelo Sr. 19-Secretário, que implica na inversão
da ordem do Dia, de tal sorte que o Item I, se
assim o Plenário_ aprovar, passará a ser discutido
e votado em último lugar.
Em votação.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

IV deste artigo adquirem personalidade juó~

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique ca_rdoso, para encaminhar a votação.

I 1• ·····---······--·····-----

§ 2• ······-·····---··~~·-·'-·--§ 39 .-As entidades de que trata o item

dica com a publicação de seus estab.ltos

e

atas constitutivos no Diário Oficial da União,

após expressa autorização- da autoridade
competente, devendo ser igualmente publi·
cadas as alterações que esses atas sofrerem,
não se lhes aplicando as disposições do Código Ovil concernentes às fundações."
Justlftcação

I -Sob a ótica do tecnicismo jwidico, o

cor~

reta é a especificação das atividades a serem de-

senvoMdas, como faz: esta emenda, e não a fór~
muJa genérica utilizada no projeto.
2 - O projeto diz que "a entidade fundacionaJ
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. terá o seu funcionamento custeado por recursos
Senadores.
da União e de outras fontes". A fórmula não satis-Eu preferia que mantivéssemos a Ordem do faz. Não se especifica a proporção dos recursos
Dia, porque temos tempo para negodar aquilo fornecidos pela União, os quais poderão, pois,
que é do interesse do Senador Alexandre Costa, situar~se abaixo do mínimo necessário, cabendo
que não é só de S. Ex', é de um grupo de profes- então à Universidade fundacional buscar, em ousores. Estou tratando com o Deputado Hermes tras fontes, a complementação de que carecer.
Zaneti e quero falar com a direção da ANDES, Pode ser o primeiro passo para liberar~se a União
para chegarmos a um entendimento, mas não da obrigação de sustentá~la, fazendo-a caminhar
creio seja necessário Inverter -a Ordem do Dia.
progressivamente rwno à privatização.
3 -A flirmulá -a(Jui proposta para que adquiO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ram personalidade jurídica guarda coerência com
Em votação o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per- a sUpervisão do Poder Público a que estão sujeitas.
Aprovada, estarão automaticamente modificados,
manecer sentados. (Pausa.)
neste ponto, o Código Civil e a Lei de Registras
Rejeitado.
Públicos.
o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-- Esta_Emenda tra~~ sugestão dC:S Procu.radc:
Item t·
res e Assessores Jundlcos das segwntes umvers1•
dades federais fundaclonais:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n9 1, de 1987 (n9 5/87, na
- GFU
Casa de origem), de inidativa ci9 Senhor Pre- Natal Nader
- UFU
Sidente dã República, que altera dispositivos Juarez Altafin
- UFSCar
do DeCretO-lei n92QO,-de 25 de fevereiro de Marilena Soares Moreira
- FUFM.T
1967, modificado pelo Decreto-lei n9 900, - Bismarck Duarte Diniz
Braga
de 29 de setembro de 1969, e pelo Decre- Iani Nunes dos Santos Bezerra
....:.... FUFPI
José Silvério
to-lei n9 2299, de 21 de novembro de 1986,
- OFS
-e-dá outras providêndas (dependendo de pa- Leite Fontes
reCer}; --- --Edmundo José Vieira
- UFOP
José Luis Marasco C..Leite
- UFPel
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Eugênio José Guilherme de Araújo - UnB
Sr. 1~-secretário.
Carlos Soares
- FUA
Neomésio José de Souza
- FUA
São lidas as seguintes
Roberto Créximo da Silva
- FURQ
Marcílio Schroder Rosa
- FUFMS
EMENDAS
Flávio Augusto Siqueira de Oliveira - FCJFAc
--~ - (de plenário)
- UNIR
Oferecidas ao Projeto de Lei da Câm8ra n9 1, Luiz Manoel da Costa Filho
Oaudionor Luttgardes C. de Castro - UNIRIO
de 1987
(_N~ 5/87, Q<.'l Casa d~ prigem)
Sala das Sessões, 30 de março de 1987. EmendaD'l
Nelson Carneiro.
O SR. FERI'IANDO HENRIQUE CARDO·

80 (PMDB -

SP. Para encaminhar a votação.

O artigo 29 passa a ter a seguinte redaçãcr.
"Art. 2'? Ficam acrescidos o item IV e o
§ 39ao art. 5ii-do Decreto=fei n9-200, de 1967,
com as modificações introduzidas pelo Decreto-lei n9 900, de 1969, nos seguintes termos:

..Art. 5• ·---·····-·······
····-IV- Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de
autorização legislativa, com património e receita próprios, e autonomia para realizar atividades educadonais, cientificas, culb.lrais, ar·

O art. 39 passa a ter a seguinte redaçáo:
"Art. 3<?- São classificadas como fundações públicas as fundações que passaram
a integrar a Administração Federal lndireta,
por força do disposto no § 29 do art 4~ do
Decreto-lei n9 200, de 1967, na redação dada
pelo Decreto-lei n<? 2299, de 1986, entre elas
as atuais fundações universJtárias.
"§ 1~ AS universidades e demais institui~
ções federais de ensino superior estruturadas
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quer sob a forma de fundação pública, quer
sob a forma de autarquia, serão mantidas
pela União e gozarão de autonomia didática
- científica~ disciplinar, administrativa e fi.
nanceira, que será exerdda na forma de lei
e dos seus estatutos.
§ 2~> A lhlião assegurará a todas as instituições deferajs de ensino Superior pabimô-

nlo e receita necessários e suficifmtes à re~
zação de seus objetivos institucionais.
§ 3~> As instituições federais de ensino

superior, estruturadas sob a forma de fundação pública, gozarão da imunidade tributária
prevista no arl 19, m, "C" da Constituição
Federal, ficando isentas, também, de contribuições para fiscais, inclusive da Previdência

Social, parte do empregador."

Justill<:açáo

O acréscimo feito à parte f111al do "caput" do
artigo destina-se a tomar mais clara a sua abrangênda, objetivo que poderia ser prejudicado com
a referência feita apenas ao § 2"' do art. 4"' do

Decreto-lei n9 200, de 1967, sem alusão ao §
39 do mesmo artigo, ambos na redação dada pelo
Decreto-lei n 9 2.299, de 1986.1sto, porque as fundações universitárias federais estão mencionadas
naquele§ 39 • Por outro lado, é indispensável assegurar-se a autonomia das Universidades, bem como a forma pela qual serão mantidas, financeiramente, além das imunidades e isenções tributárias de que gozarão.
Esta Emerida traduz sugestão dos Procuradores e Assessores_jurfdlcos das seguintes universidades federais fundacionais:

Natal Nader
- OFCI
Juarez A!Win
- IJFCI
Marilena Soares Moreira
~ aFSCã}"
Bismarck Duarte Diniz
- FOFMT
lani Nunes dos Santos Bez;erra
Braga
- FOFPI
José Silvét'io
Leite Fontes
- {]f$
Edmundo José Vieira
_
- OF:OP
José Luis Marasco C. Leite
- UFPel
Eugênio José Guilherme de Araújo - UnB
Orrlos Soares
Neomésio José da Silva
Roberto Créximo da Silva
MarcUio Schroder Rosa
Flávio Augusto Siqueira de Oliveira
Luiz Manoel da Costa Filho
Oaudionor Luttgardes C. de CastrO

....:. FCIA
- FOAG
- FCIRG
-

FOFMS
FUFAc
Unir
ONIRIO

Sala das Sessões, 30 de março de 1987. -

Nelson Carneiro.

Emendan•3
Acrescente-se ao § 50 do art 3o, bt fine:

"bem como pessoal de todos os seus órgãos."

Justificação
Funcionários do Ministério ele Ed_ucação de todo o País_ têrn se mSlOÍfEtsJaQo no_ sentidç> _de que
os benelldos do i'rc!eto'"" ;mJ;se lhes sejam estenddos.

Emendan'4

Dê--se-ao"-§ 59 do art. 3 9 a seguinte redação:
"Art, 4 9 ................. , _ _ ,_, _ _ _ , _ _ • _ _ _
§ ,59 Para os efeitos desta Lei, incluem-se
os Centros de Educação Tecnológica, os estabelecimentos de ensino de 19 e 29 graus,
-subordinados ou vinculados, as demais fimdações e os órgãos de administração direta
e indireta do Ministério da Educação.

Justlftcação
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Iani Nunes dos Santos Bezerra
Braga
José SN.ério L~ite. _fontes
Edmundo José Vieira
José Luis Marasco C. Leite
Eugênio José Guilherme de Araújo

-

Olrlo5 Soares

-

Neomésio José de Souza
Roberto Crexímo da Silva
Marcílio Schroder Rosa
Aávio Augusto Síqueira de Oliveira
L.uiz Manoel da Costa Filho
Oaudionor Luttgardes C. de Castro

-

FOFPI
OFS
UFOP
OFPel

anB

FCIA
FOA
FURG

FCJFMS
FUFAc
UNIR

~ CINIRIO

Sala das Sessões, 30 de março de 1987. -

O Projeto de _Lei em tela atende a antiga aspiração dos professores e seiVidores federais, todavia,
deixa a descoberto parte do pessoal do MirUstério
da Educação. Seria incoereote deixar de aplicar
os mesmos princípios de isonomia salarial e de
uniformidade de critérios relativos à carreira profissional a todos Os servidores. É de se assinalar
que a concessão da isonomia somente para alguns contraria o prindpio da formação de carreiras setoriaiS. defendido pela Secretaria de Administração Pública da Presidência da República.
Outrossim, seria uma anomalia estabelecer uma
carreira para educação sem incluir os servidores
da Administração Direta, que são responsáveis
pelas d.iretrizes ~ucacionais.
Sala das Sessões, 30 de março de 1987 -

Nfvaldo .Macbado.
Emerida 01"5
O Caput do artigo 4\' passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 49 As Universidades e demais instituições federais de ensino superior, estruturadas quer sob a forma de autarquia, quer
sob a forma de fundação pública, terão um
Plano Único de Oassificação e Retribuição
de Cargos e Empregos para o pessoal docente e para os Servidores técnicos e ·administrativos, aprovado, em regulamento, pelo
Poder Executivo, assegurada a observância
- do princípio de isonomia de vendmentos e
salários, de beneficias e de vantagens e a
uniformidade de critérios tanto para ingresso
mediante concurso público de provas ou de
provas e titulas, quanto para a promoção e
ascensão funcional, com valorização do desempenho, da titulação do servidor e do tempo de serviço."

·justificação
Não basta estabelecer-se a isonomia sa1arial,
como pretende o projeto de lei, na sua versão
original. É indispensável que tal isonomia alcance
também os beneficias e vantagens, para a universidade fundacional e autárquica. Seria incem~
preensível que as conquistas de wna se estendes·
sem à outra, sem a devida reciprocidade. Em
tal ocorrendo, terfamos uma discriminação odiosa, não uma isonomia.
Esta Emenda traduz sugestão dos Procuradores e Assessores jurfcUcos das seguintes universidades federais fundacionais:

.

Tratando-se de justa reivindicação creio que
Nata] Nader
devam ser atendiclos, .
__ _
_ Juarez. Altafm
Sala das Sessões, 30 de março de 1983. - - MafiJeriaSoares Moreifa
Hugo Napoleão.
Bismarck Duarte Diniz

-

(JF(J
(JF(J

-

CIFSCar

-

FCIFMT

Nelson Carneiro.
Emendan'6
Acrescenta-se ao final do § 2' do artigo 4',

a expressão:

~

" ... , resPeítados, eln quaJquér caso, dos direitos adquiridos e as situações funcíon-ms
anteriores deJinltivarnente constilu!das."
Justificação

O § 29 do artigo 49 não previu, sequer, os
pressupostos básicos e elementares à elaboração
do Plano Único de Oassificação e_RetribWção de
Cargos e Empregos, deixando-o ao exclusivo arbítrio do Poder Executivo. Assim, para coactar-se
essa d.iScriclonarledade, o mínimo que se poderia
prever seria a f!Xação de que o Plano Único deve
obedecer, na sua elaboração, os direitos adquiridos e as situações ftmdonais já definitivamente
constituídas.
Esta Emenda traduz sugestão dos PrOCUI'éklores e Assessores ju6dícos das seguintes universidade federais fundacionais:
_. (jf(J

Natal Nader
Juarez Altafm
Marilena Soares Moreira
Bismarck Duarte Diniz
lani Nunes dos Santos Bezerra
Braga
José Silvério Leite Fontes
Edmundo José Vieira
José luis Marasco C. Leite
Eugênio José GL.!Uherme de Ara(ljo

- . FCIFPI
- UFS
- OFOP
- UFPel
- Onb

Carlos Soares

'- Fl!A

-

CIFCI

-

CIFSCar

-

FCIFMT

Neomésio José de Souza
:...._
Roberto Créximo da Silva
~ .:.._
Marcflio Schrode_r Rosa
Flávio Augusto Siqueira de Oliveira _Luiz .Manoel da Costa Filho
Oaudlonor_Luttgardes C. de Castro -

FOA
FCIRG
FUFMS
FUFAC
UNIR
UNIRIO

Sala das Sessões. 30 dE:: março de 1987. -

Nelson Carneiro.

Justificação
É um paiâQ'rafo tlagranteíriente ilegal, ofensivo
de direitos _adquiridos (Constituição Federal. art.
153, § 39; e Lei de IntrodUÇaO ao Código Civil,
Decreto-lei n 9 4.657, de 4 de setembro de 1942,
art. 6\')_. que, certamente, se constituirá em fonte
inesgotável de contendas judiciais.
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ESta emenda traduz: sugestão doS procuradores
e assessores jwidlcos das seguintes universidades

federais fundacionais;
Natal Nader
Juarez Altalin

-

Marilena Soares Moreira

Bismarck Duarte Dinlz
Jani Nunes dos Santos Beserra
-

-

UFU
UFU

-

UFSCar

- FUFMT
Braga
José Silvério
-- UFS

FUFPI

Leite Fontes

Edmundo .José Vieira
- - UFOP
José Luís Marasco C. Leite
UFPel
Eugênio José Guilhenne de Araújo -- UnB

Olrios Soares
Neomésio José de Souza
Roberto Créxúno da Silva

-- FUA
- FUA
- FURO

Marcilio Schroder Rosa

-

F(JFMS

Flávio Augusto Siqueira de OJiveira - - FOFAc
L.uiz Manoel da Costa Filho
- UNIR

Oaudfonor Luttgardes C. de Castro -

GNIRJO

Sala das Sessões, 30 de março de I 987. l'lelson Canteiro.
Emendan•8
Acrescente-se ao art. 69 o seguinte parágrafo
úrúco:

Art. 6•

___, ___, -::----:--,Parágrafo única. OS ProfeSsores êolabo- ·

radares das Universidades Fundadonais que
tenham se habilitado através de processo seletivo de provas e títulos para ingresso na
instituição ficam enquadrados na Carreira do

Magistério Superior, obedecidos os graus de
suas respectivas titulações."

Justificação
Objetiva-se, com a presente emenda, elíminw
grave desigua1dade ainda existente nos quadros

de algumas unidades de ensino superior no que
pertine ao seu pessoal docente, praticando-se,
deste modo, um ato de Inteira justiça assente ~
princípio constitucional da lsonomla. ponto fulcral
da inidativa do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, consubstanciado nos pressupostos
do projeto de lei ora sob apredação desta respeitável Casa do Povo.
Com efeito. O escopo principal d"ã. presente medida é derruir resíduos de uma classificação docente à margem do Quadro da Carreira do ~gis
tério Superior que, ein persistifido a sua pennanênda, constituir-se-á, inequivocamente,-em tOtal
negação à garantia do tratamento ison&mico de-:_
sejado pelo Governo Federal na área de recursos
hwnanos da comunidade universitária.
Razões de natureza i!ldrninistrativa que se tornam irrelevantes, neste momento, analisá-las, fizeram criar nas universidades brasileiras federais
(fundações e autarquias) a figura do Professor
Colaboradpr. Para ingresso nessa categoria docente, adotaram as diversas unidades de ensino
superior diferentes formas de processo seletivo,
variando desde o simples exame de titules dos
concorrentes até os realizados através de provas
(escritas, didáticas e práticas) e tituJos perante
bancas examinadoras fonnalmente constituídas
e integradas por professores de outras universidades, em sua grande maJoria.
A partir de 1980, iniciou-se o enquadramento
desses Professores ColabOradores das Universidades_ Federais na Carreira do Magistério Superior, havendo, inclusive, o pessoal docente dessa
categoria pertencente às universidades autárqui~
cas obtido o seu enquadramento através de Decreto do Poder Executivo. Nó mesmo ano, iniciou-

'·

se, também, esse enquadramento em diversas
unidades federais fundadonais.
Como, presentemente, wn ínfimo número de
unidades de ensino superior ainda não procedeu
ao enquadramento dos seus Professores Colabor~ores na Carreira do Magistério Superior, apesar
de terem ingressado nessas instituições mediante
a prestação de exames de provas e títulos, isto
é, em estrita obediência ao mandamento constitucional fnsito no inciso VI, do art. 176 de nossa
·Carta Magna é que se apresenta esta emenda.
Com isto, busca-se corrigir wna incômoda situa~
ç_ão de professores universitários que não tiveram,
até o presente momento, o reconhecimento dos
seus direitos indutores aos seus enquadramentos
na Carrelra do J'.\agistério Superior.
-Ci.unpre-se, por fim, destacar que o texto constitucional já invocado, constante do inciso VI, do
art. 176 de nossa Lei Suprema, não espedfica
qual o nome do cargo inicial da carreira do magistério. Exige, apenas, que "o provimento dos cargos iniciais e finais das carreiras do magistério
do grau rllêdio e superior, dependerá, sempre,
de prova de habilitação, que consistirá em concurso de provas e títulos".
E. isso, foi feito pelos Professores Colaboradores cujos direitos aos s_eus enquadramentos
são assegurados pela emenda ora apresentada.
Sala das Sessões. 30 de março de 1987. -

Alexandu Costa.
~endaw9

O art. ' passa a 1lir a seg1inte redação:
"Art. 7? Ficam assegurados aos servidores docentes, técnicos e administrativos, no
Plano Único de Oassificação e Retribuição
de Cargos e Empregos, todos os direitos,
vantagens e prerrogativas que lhes foram outorgados até o início da vigência desta lei,
pelas respectivas instituições federais de ensino superior a que pertencerem."
..Parágrafo único. Os ocupantes de cargos, empregos ou funções integrantes dO$
atuais planos de classificaçao de _cargos e
empreg'os, pertencentes às instituições federais de ensino superior de que trata o caput
do artigo 4 9 desta lei, serão, P.ara todos os
efeitos, enquadrados no Plano único de Oassificação e Rebibuição de Cargos e EmpregõS, --erri" cargos, empregos ou funções pelo
menos equivalentes aos que ocupavam anteriormente ao aludido enquadramento."

Justificação
Este dispositivo, pela forma em que figura no
projeto de lei, abre a porta _a gritantes injustiças
e distorções. Conjugado com o § 2~ do artigo
4 9 , também na sua redação original, poderá constituir·se na camisa-de·forç~ dos servidores docentes, técnicos e_ adrnirústrativos das IES federais.
Permitirá, verbls grada, criar condições para que
um atual professor tituJar deixe de sê-lo, com o
Plano Único, passando a classe ou nível inferiores.
Diga~se o mesmo Com relação aos servidores
técnicos e administrativos.
Ora, as sjtiJações definitivamente constituídas,
anteriormente ao Plano Único, devem ser respeitadas, sob pena de sérios gravames sociais, éticos
e profissionais. Diante disso, os ocupantes dos
cargos efetivos e empregos permanerites dos
atuais planos de classificação de cargos e empregos, pertencentes às instituições federais de ensino superior1 autárquicas ou ~ndacionais, devem
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ser enquadrados no Plano Único, em cargos e
empregos, pelo menos equivalentes aos que ocu·
pavam.
Esta emenda traduz sugestão dos Procuradores
e Assessores Jurídicos das seguintes universidades federais fundacionais:
--UFU
Natal Nader
Juarez Altafm
- UFU
Marilena Soares Moreira
- OFSCar
Bismarck Duarte Diniz
- FUFMT
lani Nunes dos Santos Beserra Bra-ga
José Silvério
- FUFPI

Leite Fontes

-

UFS

Edmundo José Vieira
José Luis Marasco C. Leite
Eugênio José GüllhEmne de AraújO
Carlos Soares
Neomésio José de Souza
Roberto Créxúno da Süva
Marcílio Schroder Rosa
Flávio Augusto Siqueira de Oliveira
Luiz Manoel da Costa Filho
Oaudionor Luttgardes C. de Castro

-

UFOP
UFPel
UnB
FUA
FUA
FURO
FUFMS
F!lFA<:
UNIR
UNIRIO

Saia das Sessões, 30 de março de 1987.Nelson Carneiro.
Emendan9l0
O ait. a~ pasSa a ter a seguinte redaçã~
"Art. 8 9 _ No prazo de 90 dias, contado
_a partir da vigência desta lei, o Ministério da
Educação, em articulação com a Secretaria
de Administração PUblica da Presídênda da
República e as instituições federais de ensino
su~_rior, a dotará as providências necessárias
à aprovação do Plano único de aassificação
e Retribuição de Cargos e Empregos de que
'trata o art. 49 desta lei."

Justificação
~ indispensável que a participação das lES fe-

derais na articulação do Plano Único, visto que
o mesmo terá profunda ingerência na vida administrativa e funcional das mesmas.
Esta emenda traduz sugestão dos Procuradores
e Assessores Jurídicos das seguintes universidades federais fundacionais:

Natal Nader

-

UFU

Juarez Altafm
Marilena Soares Moreira
Bismarck Duarte Diniz
lanf Nunes dos Santos Beserra Braga
José Silvério Leite Fontes
Edmundo José Vieira

-

UFU
UFSCar
FUFMT
FUFPI

-

UFS

-

UFOP

José Luis Marasco C Lefte
Eugênio José Ouiihenne de Araújo -

UFPel
UnB

Carlos Soares
Neomésio José_ de Souza
Roberto Créximo da Silva
J'i\arcíHo Schroder Rosa

FUA
FUA
FURO
FOFMS

~

Flávio Augusto Slqueira de Olive~a -- FUFAc
l.uiz Mar10el da Costa Fdho
- UNIR
Oaudionor Luttgardes C. de Castro - INIRIO
Sala das Sessões, 30 de março de 1987. -

Nelson Canteiro.
Emenda 11'11

Acrescente-se o seguinte art. 1O, renUmerando
os seguintes:
-- Art. _lO. Fica deferido, aos servidores docentes e técnico-administrativos das instituições federais de ensino superior, de que trata
esta lei, o regime de contribuição previden.

I.

I
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ciária previstO na Lei n~ 3373/58, bem como
os beneffcios e vantagens daí decorrentes.

Parágrafo único. Nos casos de extinção
de contrato de traba1ho em virtude da aplicação do disposto no art. 37, indso I~ da Lei
rr' 5.540/68, a complementação a ser paga

ao docente afastado será sempre a diferença
entre o valor pago, a título de aposentadoria,
pela instib..rlção oficial de previdência. e o valor de seu sa1ário, na data da a1udida extinção
de seu contrato de trabalho, atualizado esse
valor em função de quaisquer acréscimos

ou reajustes que esses ganhos venham a
ter, como se em atividade ele estivesse, ca-

bendo tal pagamento ser feito pela IES a
que pertencer o docente e revistos, a partir
da entrada em vigor desta lei, os casos pen-

dentes, com observância do cri$io ora estabelecido, sem direito a atrasados.

JusUftcação

Os proventos de aposentadoria pagos pelo
INAMPS, em virtude da aplicação da Lei n9
3.807/60 e legislação superveniente, são absolu~
tamente irrisórios e se distanciam, em muito, da~
quilo que o servidor percebe, na atividade.

Já o regime previdenciário previsto na Lei
3373/58, que é o deferido ao seMdor públlco
federai, assegura, completado o tempo de serviço
estabe1eciclo na legislação, a passagem à inativi~
dade com vencimentos integrais, ou seja, com
a percepção da integralidade daquilo que o servi~
dor vinha percebendo, na atividade. Este regime
previdenciário, além d~ não permitir a pauperi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL(Seção 11)
zação do aposentado, toma~se plenamente defe~
rive1 aos servidores docentes e- técnico-administrativos, celetistas, de todas aS universidades federais, no instailte em que as instituições fundadonais a que servem recebem a denominação de
"fundações públicas" e são incorporadas ao âm~
bito da Administração Pública indireta, a exemplo
das autárquicas.
No parágrafo único do dispositivo- que poderá, em redação final, ser desdobrado em dois parágrafos -resolve-se a situação dos professores
septuagenários, que, por equivocada interpretação- dada a esse texto pela Consultaria Geral da
República, são afastados da atividade, ao completarem 70 anos de Idade, por e:ldinção de seus
contratos de trabalho, sem que se lhes pague
qualquer importância. É que a CGR entendeu,
em dissonância com o espfrito do legislador, que
ComplementaÇão a ser paga deveria ser a dife-·
rença entre o que é pago ao professor afastado,
pelo 6rgão oficia] de previdência, e a aposentadoria máxima paga a qualquer um, por essa mesma instituição. Mas essa aposentadoria máxima
é sempre de valor absolutamente irrisório e é,
em geral, o que os professores septuagenários
recebem e que se distancia, em mi.Jito, dos vencimentos ou sãlários a que fazem jus, no instante
do afas:tamento. Daí resulta a pauperização desses
docentes na !desde provecta, com evidente subversão do espírito-que animou o legislador, ao per~
mitir um otlum cum dignftate a esse idosos
mestres.
Esta emenda traduz sugestão dos Procuradores
e Assessores jwidicos das seguintes universidades federaiS fundacionais:

a

Natal Nader
Juarez Altafm
Marilena Soares Moreira

-

Bismaid< Duarte Diniz

-

-

UFU
UFU

- _UFSCar
FUFMT

larú Nunes dos Santos B. Braga
---FUFPI
José Silvério Leite Fontes
- UFS
Edmundo José Vieira
- UFOP
José Luis Marasco C Leite
_ UFPel
Eugênio José Gwlhenne de Araujo - OnB
O>rlos Soares
- FUA
Neomésio José de Souza
- FUA
Roberto Créximo da Silva

-

FURG

Marcílio Schroder Rosa

-

FUFMS

Aávio Augusto S. de oliveira
Luiz Manoel da Costa Filho

-

FUFAc
UNIR

Oaudionor Luttgardes C. de Castro -

GNlRià

Sala das Sessões, 30 de março de 1987. -

Nelson Carneiro.

Emendan•t2
Acrescente--se o seguinte artigo, renumerandó

os seguintes:
"Art. 11. Acam excluídas das disposições do art 178 do Decreto--Lei n~' 2QO, d~
25 de fevereiro de 1967, com a redação dada
pelo art. 1~' do Decreto n9 2299, de 21 de
novembro de 1986, as Universidades e demais instituições federais de ensino superior,
estruturadas quer sob a forma de autarquia,
quer sob a forma de fundação pública."

Justlflc:açíio
O artigo 178 do Decreto-lei l1l' 200, com ·a nova
~ão que lhe foi dada pelo Decreto-lei n~>2299,

de 21 de novembro de 1986, passou a representar
wna séria ameaça à sobrevivência das IES federais, na medida em que permite a sua dissolução,
se~ atividades por elas desenvoMdas estiverem
sendo atendidas salísfator@mente pela iniciativa
privada. É um critério extremamente volátil e fugi~
- - dia, facilmente manipulável, e por isso merece
-ser extirpado da lei.
Esta Emenda traduz sugestões dos Procura~
dores e Assessores jurídicos das seguintes univer~
sidades federms fundaclonãis:
Natal Nader
Juarez Altafm
Marilena Soares Moreira
Bismarck Duarte
Iani Nunes dos Santos B. Braga
_J~ Silvério Leite Fontes

UFU
UFU
UFSCar
FUFMT
FUFPI

UFS

Março de 1987
Edmundo José Vieira
José Luls Marasco C. Leite
EUgênio José Guilherme de -AraQjQ
Carlos Soares
Neomésio José de Souza
Roberto Créximo da Silva
Marcilio Schroder Rosa
Flávio Augusto Siqueira Oliveira
Luiz Manoel da Costa Filho
Oaudionor Luttgardes C. de Castro

UFOP

UFPei

UnB
FCJA
FOA
FURG
FUFMS

FUFAc
QNJR
UNIRIO

Sala das Sessões, 30 de março de 1987.-

Nelson Camelro.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Nos termos do art. 69 da Resolução rf. 1/87, designo o nobre Senador Mauro Benevides, para profe-rir parecer sobre o Projeto e as emendas de Plenário, concedendo_ a S. Ex', nos termos da mesma
Resolução, por tratar~se de matéria complexa, o
prazo .de uma hora, para estudar o Projeto e as
·emendas e emitir o seu parecer, que será lido
em plenário.
Enquãrito ·aguardamos o parecer do nobre Relator Senador Mauro Benevides, a Presidência
passa à apreciação dos demais itens da Ordem
do Dia.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

ltem2:
Discussão, em segundo turno, -do Projeto
de Lei da Câmara n9 133, de 1986 (n~'
6.057/85, na casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que altera o Anexo II da Lei n'1 7 324, de I 8 de junho
de 1985, que "cria a 13' Região da Justiça
do TrabaJho e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho, institui a correspondente Procu~
radoria Regional do Ministério Público da
Urúão junto à Justiça do Trabalho, e dá outras
providências, tendo
Parecer oral favorável, proferido em Plená~
rio."
A matéria constoU da Orderri do Dia da Sessão
extraordinária do dia_. 24 _de março d_o corrente,
tendo sido aprovada em primeiro turno.
Em discussão o projeto em segundo turno.
(Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
está encerrada a discussão.
Nos termos do inciso ll, _alfnea "_li', do art. 322
do Regimento Interno, a matéri_a depende para
· a sua aprovação do_ voto fa.vorável d~ m~oria absoluta da composição da casa, deVendo a votação
ser feita por processo nom_inal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças. a matéria foi aprovada em primeiro turno
simbolicamente. Assim, em consonância com
aquela decisão, a Presidênciã irá submeter o pro-jeto ao Plenário, em_ segundo turno, pelo mesmo
. processo.
Eri1 votação o projeto em segundo turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
_
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA cAMARA
N• 133, DE 1986
(i'f' 6.057185, ... Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)

Altera o Anexo O da Lei n' 7.324, de
18 de junho de--1985, que "cria a 13•
Região da Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do Trabalho.

Março de 1987
Institui a conespondente ProCIII'Bdorla
Regional do Ministério PúbUco da União
junto à Justiça do Trabalho", e dá outras
provl~das.

O Congressõ Nacional decreta:

Art. I' O Anexo 11, da Lei n• 7324, de 18 de
junho de 1985, na parte referente a cargos em
comissão, passa a vigorar com a segufnte alteração

CARGOS EM COMISSÃO

Número

Qvgo
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C6dlgo

-·········---~·--······--······-····

I Procurador Regional PRT·I3•·DAS-101.4
do Triibalho
Art 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. __
Art. .3? Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)-

ltem3:
Discussão, em turno, do Projeto de Lei da
Câmara n• 165, de 1986 (n• 8.389/86, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a
reestruturação da Justiça Federal de Primeira
Instância, e dá outras providências, tendo
Parecer ora1 favorável, proferido em Plenário.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão

extraordinária de 24 do- Corrente niês, tendo sido

aprovada em primeiro tumo.
Em discussão o projeto em segundo turno.
(Pausa)

Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
~
_
Nos tennos do inciso fi, alínea 'b', do art. 322
do Regimento Interno, a matéria depende para
sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da Casa. devendo a votação ser feita pelo
processo nominal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as lide~
ranças, a matéria foi aprovada, em prirlú~iro turno,
simbolicamente.
Assim, em consonância com aquela decisão,
a Presidência irá submeter o projeto ao Plenário.
em segundo turno, pelo mesmo processo.
Em votação o projeto em segundo turno.-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
man~er sentados.

está encerrada a discussão.

!~provado.

A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
l'f' 165, de 1986

(n' 8.389/86, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da República)
Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Fedem! de Primelm Instância e dá

outras providências.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 1~" Fica criado, na Justiça Federal de Pri~
meira Instância, o QUadro de Juízes Federais
Sui:>stitutos, constituído de 30 (trinta) cargos, assim clistrlbufdos:
a) 11 (onze) para a 1' Região;

b)

15 (quinze) para a 2' Região; e
4 (quatro) para a 3~ Região.
Art. 2~"._. Os cargos de Juiz Federal serao providos por nomeação do Presidente da República,
dentre os Juízes Federais Substitutos, alternadamente, por antiguidade e por escolha em lista
biplice de merecimento-, organizada pelo Tribunal
Federal de Recursos; e os de Juiz Federal Substituto, mediante habilitação em concurso público
de provas e títulos, satisfeitos os requisitos de
ldonei~de moral, limite mínimO: de idade supe-rior a 25 (vinte e cinco) anos e máximo de até
50 (cinqQenta) anos. s6 se considerando aprovada a inscrição após realizada a sindicância a
que se refere o art. 22 da Lei n"' 5.010, de 30
de maio de 1966, e a -competente investigação
social.
Art. 3~> Os Juízes Federais Substitutos somente- poderão ser nomeados Juizes federais depois de 4 (quatro) anos de efetivo exercido, em
funções de awá.lio ou substituição.
Parágrafo_ único. Inexistindo Juizes Federais
Substitutos. Cf>m interstício fixado neste artigo, o
ConSelho de Justiça Federal poderá indicar para
nomeação os mais antigos dentre os que pos-suam, pelo menos 2 (dois) anos de efelivo exercldo em funções de awáJio ou- substituição.
Art. 49 Os vencimentos e vantagens dos cargos de Juiz Federal Substihlto corresponc!-em a
90% (noventa por cento) dos vencimentos e re- presentação mensal fixado para o cargo de Juiz
c)

Federal.
Art 5 9 OsJuizesfederaisSubstitutosgozam,
na fonna da lei, das prerrogativas e dos direitOs
conferidos aos .Magistrados, ressalvadas as túpóteses de remoção de uma para outra Seção Judiciária da mesma Região.
Art. 6~> O Conselho da Justiça Federal pode-rá estabelecer circunscrições nas Seções Judiciárias e nas Regiões, designando Juízes Federais
Substitutos para nelas exercerem jurisdição especiaUzada, em matéria de desapropriação ou outras, fixadas mediante provimento.
_Art 7~> Os dispÓSitivos adiante mencionados, da Lei n~" 5.010, de 30 de maio de 1966,
passam a vigorar com a seguinte redação:
1-o inciso V do art 21:
'V- certidão que comprove o exercício,
por 2 (c::lois) anos, de advogada ou de cargo
para O qual se exija o diploma de bacharel
em Direito;"
1~" e 2 9 do art 24 são substituídos
parágrafo único, na forma abaíxo:

U- os §§

por

u~

"Parágrafo únic::o. ·As matérias das piovas
escrita e oral serão fucadas pelo Conselho
da Justiça: Federal, no regulamento mencionado no artigo antedor."

rn-0 art. 25 passã,.~ vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 25• A Comissão Examinadora, de-signada pelo Conselho da Justiça Federal,
será constituída de 3 (três) Ministros do Tribunal Federal de Recursos. um Professor de
Faculdade de Direito,_oficial ou reconhecida,
e um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bfasil
- OAB, e será presidida pelo Ministro mais
antigo."

M 89 Consideram-se de inieress_e da União
os·-lflfgios referentes ao domínio, posse, uso, exploraç:ão e conservaçãç da t~rras públicas ou particulares, situadas nas áreas declaradas de interesse_ soda]. por ato do Poder Executivo Federal,
para fins de desapropriação.
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Art. __ 91> As despésas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamen·
tárias consignadas à Justiça Federal de Primeira
Instância.

Art. 1O. Esta lei entra em- vigof na data de
sua publfcação: .
Art. I I. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem4:
Discussão, em tuino únlco, do Projeto de
Resolução n• 7, de 1987 (apresentado pela
Comissão Diretora), que .estende o disposto
no Decreto-lei n9 2270, t;le 13 de ITlaJ"ÇO de
1985, aos servidores do Senador Federal in~
vestidos em cargos do Grupo-Direção -e Assessoramento Superiores e optantes pela retribuição de seus cargos efetivos, e dá outras
providências (dependendo de pareceres).
Nos termos do art 6~" da Resolução n~"l, de
1987, desi!iJllO o nobre Senador Antônio Farias
para profenr p.;rrecer sobre o projeto.
O SR. AI'ITÓNIO FARIAS (PMDB - PE.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame o Projeto de Resolução de autoria
da douta Comissão Diretora, devidamente com·
patibilizado com o Regimento Interno, estendendo o disposto no Decreto--lei n1> 2270, de 13 de
março de 1985, aos servidOres do Senado Federal, investidos em cargos do Grupo-Direçao e Assessoramento Superiores e optantes pela retribuição de seus cargos efetivos, além de dar outras
providências.
A extensão dos beneficias do Decreto-lei n'
2270, de 13 de marÇo de 1985, aos servidores
do Senador Federal, visa a aherar o § 29 do art.
2 9 da Lei n9 6.323, de t976; que reciljustOu- os
vencimentos dos servidores da Casa e-deu outras
providências.
A Proposição objetiva modificar disposição le-gal que faculta ao seiVidor da Casa, investido
em cargo em- Cõni.issão, Integrante do GrupoDireção e Assessoramente Superiores, optãr pela
retribuição de seu cargo efetivo, acrescido de 20%
(vinte por cento) do va1or do rúvel do cargo em
comissão, fazendo jus à Representação Mensal.
O Senado Federal já possui nonna própria permissiva dessa opção, mas que proíbe ao ser servidor perceber o valor referente à Representação

Mensal.
O Poder Judiciário e a Câmara dos Deputados
já anexaram à sua legislação de pessoal o disposto

no Decreto-lei n~" 2.270, de 1985, desde a data
de sua edJção, 13 de março de 1985.
A não-concessão, ao nosso pessoal em ativida·
de, desse beneffdo, ~a situaçã-o de desigualdade, relativamente aos servidores da Câmara dos Deputados, sob o ponto de vista remune-ratório, não lhes tendo sido dispensado o mesmo
tratamento concedido aos referidos servidores,
não_ _ob~te se sujeitarem ao m~smo desgaste
físico e mental, decorrente do exerddo dos cargos em comissão e funções de confiança nesta

casa.

A situação será ainda mais injusta se verificarmos que os servidores do Senado Federal que
se vêm aposentando, desde 13 de março de I 985,
.incorporam, aos seus proventos da inatividade,
a referida Gratificação de Representação, enquanto o pessoal em atividade não se beneficia de
tal disposição legal.
Não há eiva de injuridicldade, já que não infringe nenhuma disposição legal, e sua constitucionalidade é flagrante, por observar a Lei Maior no
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que concerne à paridade de vencimentos e de
legislação de pessoal com o Poder Executivo.

As despesas decorrentes da aplicação ao pessoal da Casa do disposto no Projeto. em exame.
serão atendidas pelos recursos orçamentários
próprios do _Senado Federal.
Assim sendo, por acharmos justa a Proposiçao
e não havendo nenhum óbice de ordem jurfdicoconstituciona1 nem de ordem financeira, somos

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matérit~ é dada como
definitivamente aprovada, dispenSada a votação,
nos termos do Regimento Interno.
_ O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

pela aprovação do Projeto.
I:: o parecer, Sr. Presidente.

Jtems:

·

· · · ·

·

Mensagem n' 38, de 1987 (n' 23/87, na
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Em discussão. (Pausa.)_
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Em VOtação.

Os Sr5. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESiDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Sobre a mesa, redação fina] que será lida pelo
Sr. 19-Secretário.
É lida a seguinte
Redação final
PROJETO DE RESOLUÇÃO
l't:' 7, de 1987

O Relator apresenta a redação fanai do Projeto
de Resolução n'i' 7, de 1987, que estende o disposto no Decreto-Lei n~ 2270, de 13 de março de
1985, aos servidores do Senado Federal inves-tidos em cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e optantes pela retribuição
de seus cargos efetivos e dá outras providências.
Sala das Sessões, 30 de março de 1987.Antônio Farias, Relator.

•\NEXO AO PARECER
Redaçáo final do Projeto de Resolução
7, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do ã:rt. 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Estende o disposto no Decreto-Lellt'
2.270, de 13 de março de 1985, aos servidores do Senado Federal Investidos
em cargos do Grupo-Direçáo e Auesso-

ramento Superiores e optantes pela retribuição de seus cargos efetivos e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
O disposto no Decreto-lei n9 2.270,
de 13 de março de 1985, estende-se ao.s servidores do Senado Federal investidos em cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
e optantes pela retribuição de seus cargos efeArt. 1'!'

tivos.

Art 2 9 As despesas decorrentes da aplicação
desta ResOlução serão atendidas pelos recursos
orçamentários próprios do Senado Federal.
Art. 39 Esta. Resolução entra em ~gor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos fmanceiros à data da vigência do Decreto-Lei n'!' 2270,

de 13 de março de 1985.
·
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

origem), de 28 de janeiro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
-submete à deliberação do Senado a escolha
do nome de José Guilherme Alves Merquior,
Miol&tro_ de "Primeira aasse, da Carreira de
Diplomata, para eXercer a função de Embai-xador do Brasil junto aos Estados Unidos
mexicanos (dependendo de parecer).

ltem6:
Mensagem n'!' 4i; de 1987 (~9 37187, na
. ó_figerri), de 20 de fevereiro do corrente ano,
- pela qual o Sénhor Presidente da República
submete à deliberação do_Senado a escolha
do nome de Sérgio Pau1o Rouanet. Ministro
de Primeira Oasse, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador doBrasil junto ao Reino da Dinamarca.
As matérias constantes dos itens 5 e 6 da Ordem do Dia da presente sessão, nos tennos da
alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deverão
ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências
necessárias, a fim de que seja respeitado o dispOsitivo regimental.

(A sessão -irãnsf011T1l!l-se em secreta às Úi
horas e 1O minutos e volta a ser pública às
16 hor8s e 58 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Voltamos ao primeiro item da ordem do Dia. (Pausa.)
Sr-s. Senadores, tendo em vista entendiffientos
inantidos entre os Srs. üderes, o Senador Mauro
Benevides anuiu em que o Senador Fernando
Henrique Cardoso, Lider do PMDB, relatasse o
Projeto de Lei da_ Câmara n91, de 1987, e suas
respectivas emendas. S. Ex' já se encontra em
condições de relatar a matéria.
Volta-se, portanto, ao item primeiro da Ordem
do Dia.
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, como Relator da matéria pertinente ao Projeto de Lei da Câmara n'!' 1/87 e
suas respectivas emendas.
O SR. FERNAI'IDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB - SP. Para emitir parecer. Sem revi-

são do orador.)- Sr. Presidente e Sr.S. Senadores:
Serei muito breve ao transmitir a V. _Ex"' a minha
opinião sobre esta matéria.
Quéro dizer a V. Ex"' que aqui assunii ad hoc
a função de Relator para simplificar o processo.
Trata-se de uma luta antigado professorado brasileiro à questão da isonom!a entre as fundações
e as autarquias. Matéria objeto de luta do professorado brasileiro, sobre a qual, tenho certeza, um
nUrrrero-grande de Senadores gostaria de dar contribuição, alterando-a aqui e ali, acrescentando
utn ou outro tópico.

M8rço de 1987
Não o fazemos nesta oportunidade, m~ vejome na contingência de rejeitar as_ emendas apresentadas, porque há um acordo entr~ o Executivo
e as organizações dos professores, e que foi assistido por nÇis, Se:nadore~_- n~e momento, ejundonários do MEC também, de modo a que pudéssemos abreviar a aprovação deste projeto.
Sendo assim, o meu parecer é pela aprovação
do prOjetO ta1 Como· e!fe se encontra, (Palmas das
galerias.) Com· a-penás di.Jãs extessões, que roram
devidamente negociadas _com as direções dos
professores: uma é que dou parecer favorável à
Emenda do Senador Alexandre Co~ para que
se acrescente ao art. 69 do Projeto de Lei nQ 5
o seguinte parágrafo único:
;'Os professõreS-c_olaboradores das universidades fundacionais, que tenham se habilitado através de processo seletivo de provas e títulos, para ingresso na instituição, fi. cam- enquadrados na carreira do Magistêrlo
Superior, obedecidos os graus de suas respectivas titulações.."
Temos o compromisso de que ainda hoje a
Câmara dos Deputados aprova, em redação final,
essa matéria no seu conjunto. Entretanto, para
que não houvesse qualquer dúvida a respeito, eu.
como relator, apresento outra emenda, que assegura as vantagens financeiras de todo o professorado e funcionários a partir da data de ]9 de
abril.
Proponho, portanto, que o art. 89 do projeto
em pauta tenha a seguinte redação:
"'O enquadramento de servidor~ no plano
único de claSsificação e re-t;ôbuição de cargos
e empregoS produzirá efeitos fmanceiros a
partir de ]9 de abril do corren~ ano."

A razão pela qual estamos assim procendendo

é para assegurar que, por algum empecilho que
ainda possa ocorrer e que não d_eve ocorrer, fica

também definido qual é a data a partir da qual
haverá o recebimento das vantagens que ess_e
projeto oferece.

G.UeTO infoiTnar tarribérrl-que_ {alei côrn o Mmbtro da Educação, assim como o Uder c;lo PFL.
senaaor Carlos Chiarem, que ~e _empenhou, e eu
também me empenho, junto ao Ministro da Edt,l.cação para que a reivindicação que nos parece
justa, dos_ servidores do Ministério da Educação.
venha a ser atendida com brevidade. O Sr. Ministro noS informa de qUe os estudos estão_n_o Ministério da Admlnstração Pública e_ que tão pronto
isso eSteja feito será enviada um_~ Mensagem à
esta ~-ou à Câmara para que Possamos atender a justa reivindicação desses _s~rvidores.
1

Só Oão acrescento agor~ esses servidores, porque tenho um compromisSo com o conjunto dos
professores e me parecia excessivo que alterássemos, além de urn certo limite, aquilo que foi
a palavra e['f)penhada por todo nós de que haveria
uma aprovação pura e simples do projeto. Mas,
assegÜro, e creio que falo em nome de muitos
Senadores, inclusive da Presidência- désta Casa,
o n-o~o interesse em regu]arizarmos também a
situação dos funcionários administrativos do Ministério da Educação CCwtUra----:--Sendo assim, Sr. Presidente~ Srs. Seitadores,
não preciso me estender mais, senão dizer que
proponho a aprovação imediata do projeto, enviado pelo Executivo; com as duas emendas já refe-ridas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presi< ente. (Palmas.)

Março de 1987
O SR. PRESIDENTE - (Humberto Lucena)
O parecer conclui pela aprovação do projeto
e da Emenda n9 8 do Senador Alexandre Costa,
e pela apresentação de emenda ao art. & do Projeto e contrário f2s demais emendas.

-

Em dis:cussão o Projeto e as Emendas. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÁO (PFL - PI. Poro~
discutir. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Duas palavras apenas para um registro; inicialmente, eu gostaria de dizer que, tendo em vista
considerações expend.idas pelo üder do PMD6,
Senador Fernando Henrique Cardoso, _com as-

sentimento do Uder do meu Partido, S~nador Carlos Chiarem, fica claro e evidente que com as
duas emendas ofereddas, a do Senador Alexan-

dre Costa e a do próprio Senador Femarido Hennque Cardoso, não devemos mais delongar a matéria, a fim de que ela possa ser remetida à Câmara
dos Deputados.

Eu gostaria apenas de enfocar dois aspectos:
o primeiro deles é exatamênte o da emenda,
quando afmna que este Projeto n9 1 da Câmara
dos Deputados altera dispositivos do Decreto~lei
n 01 200, do Decreto-lei n" 900 e dó becreto~lei
n~ 2299, de novembro de 1986.
Ora, Sr. Presidente, quantos decretos~Jejs já foram baixados neste País! Estamos aprovando e
vamos aprovar esta matéria sem que o Congresso
Nacional tenha sequer examinado o Decreto-lei
n9 2299. Quando aqui reclamei -do não funcionamento das casas do Congresso Naçional e, sobre~
tudo, do COngresso cciriio um todo, referendado
e ratificando as palavras de V. Ex', na abertura
da 48~ Legislat:url!l, eu queria exatamente dizer que
a necessidade do fundonamento do Ccirfgresso
Nacional se devia também em razão de que não
devíamos dar margem a qué O" Poder Executivo
continuasse a baixar de_creto-s-leis.. Esse foi o grande re_c!amo jurídico, inclusive do PMDB, durante
longos e longos anos.
·E em segundo e último lugar, para concluir
as minhas palavras, eu queria dizer que havia apre~
sentado emenda semelhante a apresentada pelo
nobre Senador NiVa1do Machado, no sentido de
que pudessem ser estendidos aos funcionários
de todos os órgãos do Ministério da Educação
os benefícios ~ as vantagens da isonomia salarial
de que trata o presente projeto.
Fica, todavia, o registro...
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O SR. HUGO NAPOLEÁO- Acolho. com.
simpatia, o aparte do nobre Senador Jutahy Maga~
Ihães. do Estado da_ Bahia, e acho que também
os apose-ntados, afinal, têm direito a esses benefi~
cios._E pelas mesmas razões expendidas aqui pelo
Senador Jutahy Magalháes, acho que devemos,
realmente, dar curw ao presente Projeto, sem
piejuízo, todavia, de que os demais servidores de
todos os Órgãos do Ministério da Educação e
até os aposentados,_ repito, tenham essas vanta·
gens e·esses benefícios.
Sr. Presidente, e~a o que tinha a dizer. (Palmas.}
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Diva1do Su·

ruagy.

O SR. DIVALDO SURCJAGY (PFL '- AL.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente e Srs. Senadores:
O ppnto de vista defendido pelo Uder da Bancada da MaJoria, Senador Fernando Henrique Cardoso, e o compronliSsdTófmal que S. EX' asSumiu
não apenas em notne do seu Partido, mas -corri
o endosso do Uder do Partido que me honro
de integrar os seus quãdros, o que significa dizer
também com O compromisso forma] do Governo,
de que os servidores das instituições federais or~
gatlizadas, autarquias, hmd_aç6es ~ deinais órgãos
c;!o Minis~é_f!o d~ EducaçãQ,_çl~_r~ __ocorrer ind~
tintam~nte, porque a concessão da isonomi_a: ape~
nas para uma parcela iria contrariar todo o prin~
cfpio de formação de carreiras setoriais. O meu
votO é favorável e qUero cOriQratular-me com as
üderanç:as pelo bom senso, incluindo os profes~
sares do Estado do Maranhão, porque não era
possível que nós aprovássemos um beneficio para
uma classe, excluindo uma das Unidades federativas do nosso País. Congratulo-me com os nos~
so5 lideres e, por mais uma vez, com o bom
senso demonstrado por esta Casa, que- oferece
um exemplo de dignidade e de equilíbrio do Poder
Legislativo brasileiro. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Be~
nevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
P_ara discutir.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:

Neste momento, o Senado Federal aprecia projeto de lei oriundo do Poder Executivo, consagrando o prindpfo da lsonomla entre Autarquias
e FWldaç:ões da estrutura universitária federal, de
nosso País.
Em fevereiro passado, ocupando a tribuna da
Assembléia Nacional Constituinte, apelei ao Presi~
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
dente da: República e aos Ministros Jorge BorEX' um aparte?
nhausen e Aluízio Alves, no sen;.;Jo de que envias-O SR. HUGO NAPOLEÁO - Com mwto
sem J!!o__Congresso, Sem novas protelações, a
mensagem alusiva à importante matéria, que en~
prazer, Senador Jutahy Magalhães.
volve interesse direto de docentes e servidores
das nossas Universidades.
O Sr. Jutahy Magalhães- Aproveito o proChegando, afinal, ao_ nosso ParJamento, o pronunciamento de V. EX' para declarar que, tam~
jeto foi aprovado, na última 2•~feira, pela Câmara
bém, mantendo o acordo, resolvo não fazer o
dos Deputados, ultrapassando--se, assim, a pri~
trabalho, a respeito de vários pedidos que chegameira etapa do trâmite legislativo, com o apoio
ram ao meu conhedmento e mereceram a minha
de todos os membros daquela Augusta càsa.
atenção pela justiça que Isso representaria, sobre
_ Terça-feira passada,_ o ~enado, ao receber a
os professores e funcionários aposentados. Por~
matéria oriunda da Câmara Baixa, procedeu à
que o üder do Governo~ -senadOr Feinando Henri~
sua leitura, deixando de -_discu_tí~la e votá~la no
que Cardoso, declarou-me que iria, dentro em
dia seguinte, em razão do programa oficial de
breve, chegar a esta Casa Mensagem do Execuvisitas do Presidente de Portugal, Mário Soares.
tivo, estendendo o beneficio da fsonomia salarial
Hoje, incluído na Ordem do Dia, o Projeto da
também para os aposentados. E isso será cobra~ ·
Isonomia será, certamente, acolhido por unanimi~
do por todos nós, porque· achamos- V. EX' Como
dade, concretizando~se, desta forma, uma justa
todos os Senadores com assento nesta Casa e legítima reivindicação dos Membros e funcio--que sempre estaremos aqui para defenderas intenários das Universidades Federais, líderados pela
resses dos aposentados que merecem também
ANDES. FASUBRA e CRQB
. a nossa atenção.
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Tendo-me iaefitificãdo com essa luta, regozi~
por vê~la chegar ao seu tenno plenamente
vitoriosa, num reconhecimento àqueles que nas
Autarquias e Fundações trabalham em favor do
ensino Superior no País.
-·
- -------Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Pahnas.)

jo~me

~ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Mar-condes
Gadelha.
~ O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL PB. Para díscutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Na breve disct.tSSão que pretendo fazer, está
implícita também uma declaração de voto.
De~_de o iníçfo me posicionei _favorável à pretel)são dos professores colaboradores do Maranhão,
pretensão encaminhada com objetiva_ serenidade
pelo eminente Senador Alexandre Costa. Enten~
dia eu, Sr. Presidente, que seria um donÕ-irreme~
diável, uma discriminação sem qualquer explica~
ção. se deixássemos ao largo, se deixássemos
à margem esses noventa servidores abnegados,
que até hoje têm a sua situação indefinida. Seria
um caso em que a pressa seria não apenas inirnl~
ga, mas irremediavelmente impeditiva da periei~
ção. Entendia que era preferível "atrasar o navio"
e resgatar esses 90 professores do Maranhão, do
que pecannos pela omissão.
Por essas razões também, Sr. Presidente, me
posicionei desde o inído, favorável à pretensão
dos demais servidores das fundações e dos ór~
gã.os de administração direta e indireta do Minls~
tério da Educação. Sustentei e apoiei, desde o
inicio, as emendas dos Senadores Hugo Napoleão
e Nivaldo Machado, como mecanismo necessário
e suficiente para fazer justiça a um contingente
importante dessa tarefa de modernização do nos~
so· sistema educ:adonal, que são todos os fundadores do MEC.
É o pr6pdo Ministro Jorge Bomhausen quem
diz que não se pode pensar em resolver os proble~
mas da Educação atuando-se apenas nas univer~
sidades e nas escolas de }9 e 2 9 graus. Precisamos,
sim, atuar em todo o conjunto do MEC, porque
cada um d~ seus segmentos tem papéis clara~
mente defiriídos, porém, de igual relevância para
o contexto do Pais; se assim não fosse, não teriam
razão de existir. Por fsso, a política de pessoal
precisa ser uniformizada. Ora, é essa busca de
uniformidade que era pleiteada pelas Emendas
Nivaldo Machado e Hugo Napoleão, às quais me
filiei com tanto entusiasmo.
Vejo agora, Sr: Presidente, que por medida de
economia, a qual me inclino certamente, vamos
deixar essa situação para mais adiante.
Quero registrar a minha posição favorável a
estas emendas, em toda a sua extensão e em
todas as suas conseqüências. (PaJmas.) Se não
for possível votar agora, em função de acordos
outros estabelecidos, quero dizer que esta luta
não vai parar agora, nem aqui.
Há um compromisso do Uder Ferriando Henrí~
que Cardoso...

O Sr. Carlos Chiarem- Permite V. ~ um
aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA -

Com

prazer.
O Sr. Carlos ChJweW- Gostaria de dar um
aparte ao nosso prezado Senador Marcondes Gadelha. Após conversações com b Senador Fernando Henrique Cardoso, e usando as suas cor~
diais e prestimosas gestões, acabamos de acertar
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Sr. Presidente, g:ueria que a este compromisso
formal já agora, e com razão, estendido a todo
o funcionalismo do Ministério da Educação, se
O SR. MARCONDES GADEI..ffA - Deus
somasse wn_ outr_o, acolhendo o que aqui foi suseja louvado, nobre Senador Car-los Chiarelli.
gerido pelo nobre Senador Jutahy Magalhães.
É um gesto de grandeza das lideranÇas que; _Que também as nobres lideranças não só assUcertamente, há de ter o reconhecimento do MEC
missem o compromisso com os funcionários atie gerar frutos importantes para o futuro deste · vos do Ministério da Educação, mas também com
País, para a nossa juventude e para todos aqueles
os inativos para que houvesse paridade entre os
que se preocupam com a formação, agora, dos que envelheceram no serviço e que hoje estão
recul'SO$ humanos de amanhã.
-afastados com proventos às vezes ridículos.
a inclusão também dessa emenda no texto do
Projeto, para ser aprovado agora também.

Meus parabéns às duas lideranças, a todas as

lideranças, por esse entendimento que faz justiça
a tão dedicados e zelosos seiVidores que estavam
em grande ansiedade, neste momento, esperan- '

do a palavra justa, a palavra reta, a palavra defmitiva do Senado da Repúblical (Muito bem! Pal-

mas.)
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Cohcedo a palavra ao nobre Sene.dor Affonso Ca-

margo.
O SR. AFFONSO <:AMARGO (PMBD-PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas uma palavra para trazer aqui um proble·
ma de consciênda - quem sabe sou o único
que tem este problema no momento!
Reconheço o drama dos 92 professores do Ma·
ranhão, sem dúvida aJguma. Ocorre que diversos
seguimentos pediram que eu propusesse emendas a este projeto. Seguimentos de inativos que
achavam que não estavam sendo abrangidos pelo
texto da Lei. E eu disse a eles que não poderia
ap~esentar emendas, porque os órgãos re_pfesentativos da classe no meu Estado, haviam solld·
tado que não se apresentassem emendas ao projEOO. Eles tinham interesses em que o projeto fQsse
aprovado o quanto antes e não queriam que o
projeto voltasse à Câmara do Deputados. Entóo,
eu não as apresentei. Não tenho condí~ões. exatamente por ist':', de votar favorável a qualquer
emend21. Paço isto com tranqüilidade, porque sei
que não vou prejudicar os interesses de todos
os professores brasileiros que estão hoje aqui representados. Não vou pedir verificação de quo·
rum, apenas quero que se registre, na hora em
que for aprovada as emendas. o meu voto centrá·
rlo. Não tenho condições de aprovar qualquer
emenda, porque me neguei a apresentar emen·
das a pedido dos órgãos que representam a cate-goria dos professores no Brasif.
Era o que tinha a dizer .Sr. Presidente. (Muito
Bem!Palmas)

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB·RJ) -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro que falará pela ordem.

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB-RJ. Pe-

la. ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
·
·
Autor de várias emendas, estou certo dê que
o acordo firmado com o Poder Executivo e aqui
anunciado pelos Sen_adores Fernando Henrique
Cardoso e Carlos Ch_iareUi certamente possibili·
tará que as emendas que ofereci, sejam incorporadas no novo projeto que se ~tuda no MirUstério
da Educação e Cultura. Não será. o meu voto
que atrasará a votação, nesta oportunidade, do
projeto em exame, já que estamos tml_pleno processo legislativo surrealista, em que o único Jegis-lador é o Presidente da República, depois de tan·
tos anos de luta pelas prerrogativas do Poder Le-

gislativo.

o SR. F - d o Henrique Cardoso- Per-

mit<>V. fi<' a um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois nõo.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Já
que V. EX' citou o compromisso das üderanças,
_di_rei a V. Ext que a Uderança do PMDB se empenhará no mesmo sentido. Não posso asswnir um
c::ompromlsso, poi"que não sei qual é a disponibilidade do governo nessa matéria, mas o ponto
de vista da Uderança do PMDB, estou certo é
Q ponto de vista da liderança de todos os partidos,
nesta Casa. coincide com_o pleito de V. Ex'.

OSR. NELSON CARNEIRO - Veja V. Ex'
que· ao menoS a promessa de colaboração dos
dois U'deres para que não só os funcionários em
atividade, mas também os funcionários hoje aposentados. possam fruir dos mesmos beneficies
que hoje são dados a~ que estão em at:Mdade.
Congratulo-me, portanto, não s6 _çom os que
estão em atividadt, mas com aqueles que, afasta·
dos do seiViço pela idade, pela compulsória, até
por motivos de saúde, também possam, com a
ajuda de V. Ex" que são aqui porta-vozes do Gover·
no, conquistar os rne._~mos direitos que, hoje, são
deferidos àqueles que traballlam no momento. ·
' Sr. Presidente, são estas as consideraçõe$ que
queria rau:r, já que o processo surrealista legisla·
tivo em que nos empenhamos impede um maior
debate sobre a matéria.
Meu voto será favorável à aprovação do parecer
·com a esperança reiterada de que não só os fun·
cionários em atividades mas, também, os inativos
serão um ctia beneficiados. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Hugo Napoleão- Sr. Presidente, peço
a palavra:, pela ordem.
--

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador
Hugo Napoleão~
O SR. HOOO l'IAPOLEÃO (PFL- PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador,}-Sr, Pre.sidente,
Senadores.:
Apenas para esclarecer que, tendQ em vista que
a emenda do nobre Senador Nivaldo Machado
e a minha visam ao mesmo objetivo, se por acaSo·
- e isso para facilitar o trabalho do Relator, Sena:..
dor Fernando Henrique Cardoso _e da Casa se por acaso, a redação da emenda do Senador
Nivaldo Machado fo.::julg2!:da_mais adequada, com
isso conc:ordarei.
-~~obrigado._ (Muito bem-I Pal~as~)-

srs.

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) c_oncedo a palavra ao nobre Senador Maurício
Corrêa, como U'der do PDT.
O SR. MAWÚCIO CO~ (PDT- DF.
Como Uder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente e Srs. Senadores:
Conheço bem a situaçãÕ dos professores. funcionários, enfim, das fundações e das universidades brasileiras. Por ocasião, inclusive, da posse
do Presidente José Samey, encontrou~ em Bra·
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sília, nomeado pelo Presidente João Figueiredo,
um reitor que não era do agrado da comunidade

universitária.
TIVe o privilégio de ser o intermediário nas conversações e ~ questão da isonomia sempre foi
uma questão de honra, também, dos professores.
Por isso o PDT se-assoe~ª plenamente às consi·
derações aqui feitas no sentido da aprovação imediata deste projeto, a fim de que se raça justjça
o mais rápido possível. Lamento profundamente
que não seja a sede adequada para apresentação
da emenda que estendia essas vantagens aos func::ionários do Ministério da Educação e Cultura.
Mas seguramente, na ocasião certa, estaremos
prontos a subscrever p~jeto que vise a conigir

esta distorção.
··
·
A pc,>sição, portanto, do PDT é no sentido da
aprovação tal se manifestaram as lideranças que
me antecederam.
Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. (Muito
bem!)
.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram. per-manecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA

cAMARA

N•t, de 1987

·

(1'1• 5187, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. PresJdente da República

Altera dlopolflthtos do Decreto-lei n•
200, de 25 de fevereiro de 1967, modlllcado pelo Decreto-lei n• 900, de 29 de
setembro de 1969, e pelo Decreto-lei n•
2.299, de 21 de novembro de 1986, e
dá outras provtdênda.s.
O Congresso Naçlona! de<:reta:
n~> 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Iei_It-' 900,
de 29 de novembro de 1969, e pelo Decreto-lei
n~> 2.299; de 21 d~ novembro de 1986, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
1- o inciso Ddo art. 49 fica acrescido da seguinte atlnea ~ passando o atual §_ 19 a parágrafo
único, na forma abaixo:

Art. 19 O Dec:reto-lei

""Art. 4•
!1

···········-·············-··-·---

···················--

d) fundações públicas.

P~Q~~~futi~~: -~~tldades c~~p~~ndidas na Adrninistra!rào Indireta vinculam-se
_~o _Ministério em cuja área de competência
estiVer enquadrada sua principal atividade."
II-O atr. 5-;o fica acrescido de um inciso e um
parágr?fo, a serem numerados, respectivamente,
como_mciso IV e § 39, ~ forma abaixo:-

==:::;:=

"'Art. 5• ....... ;;;::·=·
IV- Fundaçâ:;PÓbÍica-~·~ntidade d~:
da de personalidade jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, criada em virb.lde de
-autoriZaçã_o legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidade _de Direito Público, com autonomia administrativa, patrimônfo gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos
da União e de outras _fontes.
§ ~ k~·;~dades d;"~e trata ;b;cl;;
IV daste arti!jO adquirem parsonalldade jurí·

Março de 1987

DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONIIL (Seção U)

dica com a inscrição da escritura póblfca de
sua constituição no registro CIVil de Pessoas
Jurídicas, não se lhes aplicando as demais
disposições do C6digo Civü concernentes às

fundações."

_

Arl 2:> São classificadas corOo fundações pú~
blicas as fundações que passaram a integrar a
Administração Federal Indireta, por força do disposto no § 2? do art. 41 do Decreto-lei n9 200,

de 25 de fevereiro de 1967, na redação dada
pelo Decreto-lei nv 2299, de 21 de novembro

de 1986.
·
- -Arl 39 As universidades e demais institui~s

federais de ensino superior, estruturadas sob a
forma de autarquia ou de fundação pública, terão

wn

Plano único de Oassificaçâo e Retribuição

de Cargos e- Emprêgos para o pessoal docente
e para os servidores técnicos e administrativo,
aprovado, em regulamento, pelo Poder Executivo,
assegurada a obseiVância do princípio da !sonomia sa1arial e a uniformidade de critérios, tanto

para ingresso mecfiante concurso público de provas, ou de provas e titules quanto para a promoção e ascensão funcional, com valorização do
desempenho e da titulação do servidor.
§ 1'1 Integrasão o Plano Único de Oassificação e Retribuição de Cargos e EmpregOS PreviSto
neste artigo:
a) os cargos efetivos e empregos penmmentes, estruturados em sistema de carreira, de acordo com a natureza, grau de complexidade e responsabilidade das respectivas atividades e as qualificações exigidas para o seu desempenho;
b) as funções de confiança, compreendendo
atividades de direção, chefia ~ assessorllm~nto. ·
§ 2'1 O Poder Executivo estabelt:!Cerá:-no regulamento mencionado no caput deste artigo,
os critérios de reclassificação das funções de confiança, de transposição dos cargos efetivo e empregos permanentes integrantes dos atuais planos de classificação de cargos e empregos bem
como os de enquadramento dos respectivos ocupantes, pertencentes às instituições federais de
ensino superior ali referidas, para efeito de indusao no Plano Único de Oassificação e Retribuição ·
de Cargos e Empregos.
§ 3'? Os atuals servidores das autarquias federais de ensino superior, regidos pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, ser8o induídos no Plano Único de Oass.ificação e Retribuiçáo
de Cargos e Empregos, sem prejuízo de sua permanência no respectivo regime jurídico, aplicando-se-lhes o direito no § 49 deste artlgo.
§ 4'? A partir do enquadramento do servidor
no Plano único de Oassificação e Retribuição de
Cargos e Empregos, cessará a percepção de qualquer retribuição nele não expressamente prevista.
§ 59' O disposto neste artigo e seguintes aplica-se aos CentroS Federais de Educação Tecnológica e aos estabelecimentos de ensino de 19
e 2'? graus, sobordinados ou vinculados ao MirUstério da Educação.
Arl 4'? A data-base e demais critérios pãra
os reajustamentos de vencimentos e salários dos
servidores das entidades a que se refere o art.
3 9 desta lei serão os estabelecidos para as instituições federais de ensino superior, estruturadas sob
a fonna de fundação.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto
neste artigo, não se aplicarão aos servidores das
autarquias de ensino superior, incluídos no Plano
Único de Oassificação e Re_tribufção de Cargos
e Empregos os aumentos ou reétiustamentos de
vencimentos e salários concedidos aos servidores
da Administração Federal
Art. 5'? Observado o disposto rlo capUt- do
arl 39', bt fine. desta lei, os requisitos e normas

sobte ingresso de pessoal nos empregos do Plano
único de Oassificação e Retribuição de Cargos
e Empregos, bem como sobre transferência ou
movimentação, promoção e ascensão dos servidores neJe incluídos seráo fixados no regulamento
a que se refere o mesmo artigo.
Art & Não haverá, para qualquer efeito, equivalência ou correlação entre os cargos, níveis salarlaJs e demais vantagens do Plano Onico de Classi. ficação e Retribuição de Cargos e Empregos de
que trata esta lei, e os cargos, empregos, classes
e referências saJariais dos atuaJs planos de classificação e retribuição de cargos e empregos dos
órgãos e entidades da Administração Federal.
Art. 79 No prazo de 90 (noventa) dias, contados da vig~ncia desta lei, o Ministério da Educa_ção~ em conjunto com a Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, adotará as provfc;!~ncias necessárias à aprovação do
Plano ÜrUco de Classificação e Retribuição de CargOs -e Empregos de que trata o art. 3~ desta lei.
Art. &_ O enquadramento de servidores no
Plano Único de Classificação e Retribuição de Car-

gos e Empregos produzirá efeitos financeiros a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao

da vigência desta lei.
- ?arágrafo único. .As importâncias percebidas
pelo servidor, no período compreendido entre o
primeiro dia do mês subseqüênte ao da vigência
desta lei e a data da publicação do ato do respectivo enquadramento, serão deduzidas do montante a que venha fazer jus em decorrência da
aplicação do disposto neste artigo.
M 9-' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 1O. Revogam-se os §§ 2'1 e J'? do art 4'?
do Decreto-lei n'? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
nele incluídos pelo Decreto-lei n9 2.299, de 21
de novembro de l ~86 bem como o art. 2 9 do
Decreto-lei n'? 900, de -29 de setembro de 1969,
e demaJs cUsposições em contrário,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. I 9-Secret.árlo.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO

N• 24, de 1987
Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento
Interno, requeremos destaque, para votação em
separado, da Emenda n<? 4 ao Projeto de Lei da
Câmara n9 1, de 1987.
SaJa das Sessões, 30 de março de 1987. Senadores Marcondes Gadelha, Carlos ChlareiiL
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em votação o requerimento.
Os Sts. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação as emendas com parecer favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permarlcer sentados. {Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em votaçãO as emendas com parecer contrário,
ressalvado o destaque requerido.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanc::er sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação a Emenda n9 4, destacada.
Os Srs. Senadores i(ue a aprovam queiram per-mancer sentados. {Pausa.)
Aprovada,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final que será sida pelo
Sr. 19-5ecretário.
-

É tida a seguinte
Redaçiollnaldas emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n9 1. de
1987 (n• 5187, na casa de origem.
Aprovada à Câmara dos Deputados em
30-3·1987
O relator apresenta a redação final das emen..
das do Senàdo ao Projeto de Lei da Câmara n9
1, de 1987 (n9 5/87, na Casa de origem), que
altera dispositivos do Decreto-lei n9 200, de 25
de fevereiro de 1967, modificado_pelo Decreto-lei
n'? 900, de 29 de setembro de 1969, e pelo Dec:re-to-lei n'? 2.299, de 21 de novembro de 1986, e
dá outras providências.
.
Sala das Sessões, 30 de março de I 987. Fernando Henrique Cardoso, Relator.
Redaçio final du emendas do Senado
ao Projeto de Lei do Câmara n• 1, de

1987 (n'i' 5/87, na Casa de origem.
EMENDAN•1
(CorrespOnde a emenda_ de Plenário)
Dê-se ao § 5'? do art. 3 9 a seguinte redação:
........- ..... ----·-~, .. ...:..-.;--·"-----

Art. 3'?

"§ 5'1 Para os efeitos desta lei, incluemse os centros de Educações Tecnológica,
os estabelecúnentos de ensino de 1" e 29
graus, subordinados ou vinculados, as demais fundações e os órgãos de administração direta e indireta do Ministério da Educação."

_
EMENDAN•2
{Correspondente_ a emenda de Plenário)
Acrescente-se ao art. & do projeto o seguinte
parágrafo tínico:
·
Art. 69 _____ ,_______ ,.....,...

_.._....~--

Parágrafo único. Os Professores Colaboradores das Qniversidades Fundacionais que
tenham se habilitado através de processo seletivo de provas e título para ingresso na Instituição ficam enquadrados na Carreira do Ma- glstério SuPerior, obedecidos os grau de suas
respectivas titulaçOes.·
EMENDAN•3
(Corresponde a emenda do Relator)

Dê-se ao art. a~ a seguinte redação:
"Art. & O enquadramenJ:o. de servidores
no Plano Único de Oassificação e Rebibuição
de Cargos e Empregos produzirá efeitOs financeiros a partir de 19 de abril do corrente
ano."
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redaçã:> final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
defmitivamente aprovada, nos termos do Regimento Interno.
_
O projeto vai à Cârriara dos Deputados.
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O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia,
voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Ba-

celar.
O SR- ROY BACELAR (PMDB- BA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente:, Srs.
Senadores:

Assumo a tribuna para tratar de um assunto
complexo, crudal, impo1t.ante para a Nação brasileira. Trata-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
da fixação do mandato do atuaJ Presidente da
República, José Samey. Alguns dizem que este
mandato é inquestionável, como há pouco lemos
um manifesto do Partido da Frente Uberal, oriun-

dos dos Srs. Senadores do PFL Alguns juristas
dizem que é direito adquirido o mandato de seis
anos, outros alegam que não há direito adquirido
contra a Constituição, no caso, a rutura ConStituição do País.
_
--Mas cumpre-me, Sr. Presidente, dar conhecimento aos meus eminentes pares que apresento
à Assembléia Nadonal Constituinte norma ao Pro-jeto de Constituição, como sugestão - uma sugestão simples -que tem o seguinte teor:
Art
- no caso vou cognominar de
primeiro- }9- 120 dias depois de promulgada esta Constituição, proceder-se--á à eleiM
ção em todo o País para Presidente e VicePresidente da República por sufrágio univerM
sal direto e secreto, obedecidas as demais
normas constitucionais pertinentes.
Parágrafo único.- O Congresso Nacional,
dentro de 30- dias, da promulgação desta
Constituição, aprovará lei destinada a estabelecer nonnas gerais e especiais para a eleição
de que trata este artigo.
Art:. 29 O Presidente e o Vice-Presidente
da República, eleitos da forma do artigo anterior, tomarão posse 60 dias depois de realizada a eleição.
Parágrafo único. O mandato do Presidente e de Vice-Presidente da República, eleitos na forma deste artigo, terminará na data
prevista por esta Constituição para a posse
de Presidente e Vice-Presidente da República
na formas do artigo, etc."

Sr. Presidente, queremos deixar bem claro que
nada de pessoal existe contra o atual Presidente
da República. Consideramos o eminente Presidente José Samey um homem sério, digno, reta
e que merece toda a nossa ,a:d_miração e toda
a nossa consideração. _Inclusive, _W:mo.s c;onclamado a Nação, para dannos todo o nosso apoio
a determinadas rneclldas tomadas por Sua Excelência, dentre elas, quero destacar a que tomou
recentemente, quando determinou a suspensão
do pagamento dos juros de uma divida tão grande
que todos sabem que devem, mas que, em verdade, não foi criada para melhorar a situação do
povo brasileiro.
Porém é imperioso que se diga que o Governo
do Presidente José Samey deve ser considerado
- e nisso não há dúvida -como de transição,
cuja finalidade primordial é promover a transição
de autoritarismo para democracia plena.
O Sr. Leite Chaves -Senador Bacelar, permite V. Ex' um aparte?

O SR. ROY BACELAR.- Com prazer, nobre
Senador Leite Chaves.

O Sr. Leite Cbeves -Inicialmente congratulo--me com V. Ex' por trazer ao plenário desta
Qtsa a discussão em tomo dos grandes temas
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-!1-acionais. O Senado deverá funcionar, bem como
a Câmara, na condição de feio suplementar dOs
'grandes debates. Mais interessante do que isso
são as declarações unilaterais a jornais de que
esta Casa nem sempre toma conhecimento.. No
que diz respeito à proposta de V. Ex', estou sentindo que a grande indinação do Congresso Nacional é para essa forma de parlamentarismo-presid~nci~ista. Creio que não há ne~e Projeto N'fonso Arinos pontos· de mais alta elaboraçã_o do que
esse:_ a concepção de um novo regime para o
Pafs. Veja V. Ex' que o presidencialismo ê inviável
P:ara o País nas d~ensOes que ele tem alcançado,
seja no plano sqc:ial, seja no econômico. O Presi~
dente da República, recentemente, era ovacionado nas ruas, mas no dia da instaJação da Constituinte teve que entrar por portas mais reservadas,
para se acobertar das vaias da multidão que cercava o Congresso. E sem que houvesse por parte
de $ua Ex~lência culpa nenhuma pelo que está
ªcQntecendo nacionalmente. Eu mesmo, e termi-no o meu aparte, estou acabando de ouvir Sena.:
dores e Deputados no sentido de encaminhar
uma proposta de emenda constitucional que antecipe a introdução da Emenda Affonso Aririos
no sistema nacional. Somente o Congresso Nacional pode efetivar emendas e não a Constituinte.
Então a Constituinte futuramente haveria de incorporar no seu trabalho a emenda a que me
refiro. Com isso, a reforma ministerial já seria feita
dentro· do novo quadro: porque se o Presidente
da República, no dever que tem agora, depois
das eleições passadas, de realizar a reforma ministerial, a fizer na forma tradicional, nós encontraremos os mesmos problemas. Estou impressio-nado com a aceitação da emenda parlamentarista, e posso dizer a V. Ex' que a nova Constituição
haverá de tê-la nó seu Dojo. E nós a anteeq,a:.
ríamos~- Com isso, seria preservado o mandato
de seis anos do Presidente da República, sendo
que os últimos anos na forma de Presidente parlamentarista. Ninguém mais qualificado e hábil que
Sua Excelência para ser o Presidente dessa transiw
ção nacional.
O SR- ROY BACELAR- Agradeço o aparte
do eminente Senador Leite Chaves, m._s peço
vênia para não concordar com S. Ext quando
S. Ex' em Um niãridato de seiS anos, mesmo
com a mudança do sistema de presidencialismo
para o sistema parlamentarista.
Continuando, Sr. Presidente, quero deixar bem
dare que o que me levou a apresentar a sugestão
em foco foi uma questão doutrinária, foi uma
questão de princípio; defendi na praça pública
do meu Estado, nas universidades, nas assembléias, nos sindiCãtos, Odireito do poVÕ de eieger
os seus mandatários.
Por uma questão de coerência e para continuar
em sintonia com a vontade do povo, principalmente o povo baiano e também o brasileiro, achei
importante apresentar essa sugestão aos Senhores Constituintes, na-certeZa de que haveremos,
logo após a promulgação da Nova Constituição
do Brasil, de proceder as eleições diretas para
Presidente_ da República. Deus me ajudou no sen~
tido de qUe todos os mandatos que venho exer-cendo na vida pública tenham sido outorgados
através do voto livre e secreto. Digo isso para
que não venham, depois, dizer que apresentei esta
sugestão porque o eminente Presidente da RePública está com seu IBOPE hoje muito baixo ou
perdeu quase completamente a credibilidade perante a população brasileira, a Nação brasileira.

O Sr. Marcondes Gadelha- V. EX' concederia um aparte?
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O SR. RUY BACELAR- Quero dizer, antes
de conceder o aparte ao eminente Senador Marcondes Gadelha, que Deus me ajudou até nisso.
Vereador que fui na minha pequena Cidade dê
Entre Rios, Bahia, Deputado Estadual, por quatro
~ Deputado Federal, e pela bondade do povo
baiano, hoje, Senador da República numa das
maiores votações do Pais. mais de 2 milhões de
votos exatamente 2 milhões e 38 mil votos, achei
por bem ficar em sintonia com o povo brasileiro
e com o povo baiano, e aPresentei esta sugestão
por considerar que o Presidente Samey desempenha um importante papel neste Pais, o papel
da transição democrática. Ponto alto foi a convocação _da Assembléia Nacional Constituinte, dMsor de águas será a promulgação desta Constituição, entre o Brasil do passado, da desesperança, do arbítrio, do autoritarismo em relação
a um novo Brasil, a um Brasil novo da prosperidade, da seriedade e da esperança.
___Concedo o aparte ao eminente Senador Marcondes Gadelha.

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador
R'uy Bacelar, V. Ex' é detentor de uma vida púbUca
exemplar, feita com muito sacrifício nas ruas, nas
urnas, no consenso e na aceitação populares. V.
Ex'!' goza, também, de toda a simpatia e respeito
dos s_eus pares e de uma vasta legião de admira·
dores, entre os quais, com muita honra, me incluo.
Entretanto, nobre Senador, esta _coerência e esta
consistência da sua vida pública, não corresponde
e não faz justiça às razões que V. Ex' apresenta
ao propor a sua emenda. Simplesmente não há
consfstência nas suas razões. V. Ex'1 diz que apresenta a emenda porque o mandato do Presidente
José Sarney está confinado ou está consignado
a um perlodo de transição que nem V. Ex", nem
eu e nem esta Casa sabem o quanto dura, porque
é um conceito puramente subjetivo e abstrato
quanto a sua perdurabilidade no tempo, mas, aciM
ma de tudo, que não está escrito em lugar nenhum, nobre Senador, não está dito em nenhuma
lei deste Pais, na Constituição ou em qualquer
diploma legal, decisivo e fundamental, que o mandato é um mandato de transição ou que o mandato tem uma duração x ou y. Em segundo lugar,
V. Ex!' diz qu~ aponta a sugestão, a proposta, porque que o retomo do voto direto para Presidente
da República, fato que já é sobejamente conhecido, aceito e entendido e que será tratado pela
Assembléia Nacional Constituinte. A Constituinte
devolverá o voto secreto, direto e universal para
Presidente da República. Quando V. EX" usa todas
essas ilações para alcançar o mandato do· Presidente da República, nobre Senador Ruy Bacelar,
falece qualquer coerência, qualquer consistência
nessa proposta. O PFL foi chamado à colocação
por V. Ex" Temos razões constitucionais para sustentar aquela nota que foi entregue à Imprensa.
O mandato do Presidente da República foi erigido
debaixo da mesma ordem constitucional, sob a
qual se constituíram todos os demais mandatos
ora em exercício neste País, inclusive o de V. Ex',
os dos Governadores eleitos, os do Prefeitos, os
~os Vereadores, os dos Deputados Estaduais. Se
_esta ordem constitucional, fruto, por suposto, de
um regime polftico autoritário imposto pelas armas, se esta ordem é ileg'rtima e, portanto, tudo
s os mandatos seriam também ilegil;imos neste
momento da vida nacional, nobre Senador Ruy
Bacelar. Não compreendo o porquê da discriminação contra o _Presidente da República. O temlO
de seis anos está escrito na mesma Carta, no
mesmo documento onde está consignado o mandato de oito anos para V. EX', onde está consig-nado o mandato de seis anos para os atuais Prefei-
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tos. onde est&o consignados _os m~~t9s_ dos
atuais Governadores de Estado. Não sei como
V. Ext pode pinç:ar especificamente o Presidente
da República dentro desse contexto, como pode
V. Ex' expungir o Presidente das saJvaguarda~ da
lei e da Constituição e introduzir precocemente
um dispositivo que afetaria toda a constelação
juf!dica deste País. Se nós podemos aJteraro mandato do Presidente da República, nós podemos
também alterar o mandato dos.Srs. Legisladores

deste País, nós podemos alterar outros pontos
da Constituição alcançando os Tribunais, alcançando outras instituições, alcançando os partidos
políticos, e isso já foi decidido, nobre Senador
Ruy Bacelar, por essa mesma Constituinte, que
não serão votados projetas de decisão, que esta
ConstitUinte não tem poderes para alterar a Constituição atual, que esta Constituinte foi convocada
com o fito exclusivo de elaborar e votar wna nova

Carta CoJistftucional para o Pais. Se nós arranharmos a Constituição em um ponto sequer, se nós
abrimos uma brecha, estará aberto também o

passo para escancararmos portas e janelas e dei~
xarmos entrar todos os vícios constitudonais e
juridicos, e, dessa fonna, nobre Senador RT,IY Bacelar, não haveria garantia constitucional para
quem quer que seja, nem para as entidades, nem
para as institUições e nem sequer mesmo para
os cidadãos. O respeito, então, à Constib.J.ição foi
o que o PFL pregou naquele documento. Se diz
V. ~ que não há direito adquirido no Direito
Público, está _coberto de razão. Entretanto, o Direito reconh~e uma situação análoga, chamadq situação jurídica definitivamente estabelecida. O
mandato do Presidente da República configura
uma situação jurídica definitivamente estabelecida, como ensina o mestre Leon Duguit, universalmente reconhecido como um dos fundadores do
moderno constitucionalismo oddenta1. Dessa forma, nobre Senador Ruy Bacelar, não há sustentação. ESsa é uma tese talvez para criar foros
de _debate, para criar uma polêm!ca e talvez surta
efeito contrário. Estamos talvez diante de um caso
que os juristas chamam abemltlo lctus. ou seja,
"atira no que vê e mata o que não vê...

O SR. ROY BACELAR- Agradeço ao emi·
nente Senador Marcondes Gadelha o aparte. Que-ro dizer que suas pa1avras, em relação a minha
pessoa, brotam do coração, da amizade, porque
chegamos juntos à Câmara dos Deputados em
1971.
Entretanto, não concordo com soa tese do direito adquirido. Apesar de não ser _jurista, como
o é V. Ex!', quero responder a V. Ex!' com as palavras do grande jurista Raymundo Faoro que, perguntado sobre a questão mais po!êmica do momento, que é a da duração do mandato do Presidente José Samey - para o Chefe" do GaDinete
Civil da Presidência, Marco Maciel, o mandato de
seis anos é urri direito adquirido de José Samey,
e todo o Governo se moVimenta par perpetuar-se
no Poder até 1990 - quais são as chances de
essa manobra dar certo. disse o seguinte, eminente Senador Marcondes Gadelha:
"Falar em direito adquirido é uma- bobagem. Direito adquirido contra a Constituição
é uma heresia jurld.ica, que ninguém de boa
fé, ou com um mfnimo de forrriação jurídica,
poderia admitir. Quem assegura 9_ direito adquirido é a ConStitUição. E ~ssa próxim_a
Constituição que vai definir tUdo. Ela poderá
dizer até que não haverâ mais a figura do
Presidente da República, ciue teremos um
monarca, Um rei.'
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_____ Daf, eminente Senador, acredito que o Dr.
Raymtmdo Faoro responde com precisão a
sua justificativa do direito adquirido.
Além do mais, Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores, havia um compromisso explicito, bem
explicito, das forças políticas que apoiaram
a_ chapa Tancredo Neves -José Samey de
considerar o mandato de 6 anos como mero
acidente, chegando a proclamar que o prazo
efetivo seria decidido pela Constituinte. A propósito, é o próprio Presidente Samey que
não se cansa de declarar que o seu mandato
será lixado pela Constituinte. S. EX' declarou
no dia 7 de maio de 1985, quando subscrevia
e assinava aquela mensagem que enviou ao
Corigresso Nacional, propondo eleições diretas para Presidente da República:
"A duração do atual mandato e a data
a ser marcada para a eleição do sucessor
do atual Presidente sejam abibuições da Assembléia Nacional Constituinte, que iremos
convocar; Desde Ioga manifesto o meu ponto de vista de que o mandato deve ser de
4 anos:'

E o que presenciamos_ hoje, Sr. Presidente e
Srs. Senadores? É que, principalmente aqueles
que não apoiaram o Presidente Tancredo Neves
nem o Vice-Pr_esidente JoSé Samey, aqueles que
na época não votaram a favor das eleições dlretas,
que não criaram a dissidência para fazer com
que estivéssemos hoje na Nova República, são
os primeiros a defenderem a permanência do Senhor José Sam~y. por seis anos, no cargo de
Presidente da República.
Eu inclusive até os compreendo, porque eles
defendem fundamentados na Constituição vigente. Entretanto, o que proponho a esta Casa, ao
Brasil e à Assembléia Nacional Constituinte é que,
após a promulgação da nova Constituição doBrasil, se proceda, urgentemente. dentro de 120 dias,
eleições diretas para o próximo sucessor do P_tesidente José Samey.
Assim procedendo, Sr. Presidente, acredito que
a própria convocação da Constituinte, assim como as dedarações dos políticos, autoridades e
juristas, tudo, enfm, leva realmente à conclusão
inarredável de que o atual Governo é de transição.
A tudo isso, Sr. Presidente, se acrescenta a anomalia de um Presidente da República eleito por
via indireta, quando todos os outros responsáveis
pelos destinos deste País, que têm mandato eletivo, o foram através do sufrágio universal secreto
e direto. Assim estão os Srs. Vereadores, os Srs.
Prefeitos, os Srs. Governadores, os Srs. Deputados Estaduais. os Srs. Deputados Federais e
os Sr~. ~nadares. Daí chegar a dizer que a não
realização da eleição logo após a promulgaçllo
da Constituição, no meu entender, e no entender
da grande maJoria do povo brasileiro, é uma quebra, é uma fissura na transição do regime autoritário para o tegfnie aemoCrâtico.
Quero ainda ressaltar que ficará muito feio para
o nosso País c:ontinuarmos a ter um Presidente
eleito indiretamente, quando na atuaJ Constituição, e a próxima,~ riifVindoura, ora em elaboração,
não abrigar, como certamente não o fa"rá, a eleiç!o direta para qualquer nível.
O Sr. Leite Chaves aparte?
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O SR. RCIY BACELAR --Concedo o aparte
ao nobre Senador Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES- Em razão de haver
matéria urgente para ser votada, serei muito breve.
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Gostaria de dizer a V. ~ que a questão ê muito
clara do ponto de vista COnstitucional. Não há
direito adquirido nenhum em relação à futura
Constituint-e, isto é à nova COnstituiçãO. Ela pode
até suplimir os cargos de Senadores e de Deputados. Há, entretanto, em relação à Constituição
atual. Por isso, quando se diz que o mandato
do Presidente José Samey deve ser de 4 anos
é em razão de um consenso nacional que houve.
Eu, por exemplo, sou pelo mandato de 4 anos;
a menos que nós introduzamos o parlamentarismo, caso em que Sua Excelência seria a pessoa
mais indicada para permanecer 6 anos.

O SR. ROY BACELAR- Agradeço o aparte
de V. Ex'. Mas, permita-me continuar a discordar,
mesmo num sistema parlamentarista, do mandato de 6 anos.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são 27
anos que o povo brasileiro não tem direito de
participar da eleiçáo do seu Presidente e Vice-Presidente da República. Somente aqueles que hoje
têm mais de 45 anos e se, na época, alfabtfzados,
tiveJ:am esse direito, tiveram essa possibilidade
de votar. O que sentimos hoje é que a Cc-responsabilidade à participação do povo na deciSão da
Nação, do Pais, a cada dia que passa desaparece.
Há, em verdade, um abismo, u-ma lacuna, um
hiato muito grande entre Governo e povo, entre
Estado e Nação. É necessário, mais do que nunca,
que terminemos com esse status quo, essa situação atual. Daí conclamar, daí pedir, daí solicitar
aos meus eminentes companheiros do Senado
da República que se juntem ao povo brasileiro
para que juntos possamos, povo e Senado, povo
e representantes do povo ou Constituintes, exigir
o exercício desse direito, realizando eleições para
Presidente da República, cento e vinte dias após
a prodamaçOO da Constituição. Assim fazendo,
acredito que estaremos em sintonia com a vontade do povo brasileiro, estaremos sendo coerentes
com a nossa origem.
Sr. Presidente e Srs. Seriadores, a hora é do
povo, e sendo do povo, é a hora de eleições diretas
para Presidente da República. Muito obrigado!
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy, por cessão do nobre Senador Guilherme
Palmeira.
O SR. DIVALDOsa?GAGYPI?ONlJNOA~
CCJRSO Q(JE, ENIREGOE À REVISÃO DO
0RAD<JF< SERÁ p(JBjJCA[)()POSTERIOR·

MENTE

-

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) COnCedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão~

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dó orador.) -Sr. Presidente, procurarei cingir as minhas
palavras aos minutos que me restam.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero dizer que tive a oportunidade de ler o
jornal O Estado de S. paulo. da última sextafeira, e o mesmo jomaJ no sábado, e o Jornal
do BrasU? também de sábado, e notei críticas
relativas à condução da eleição da Mesa da Assembléia Nacional Con_stituinte. Cn'tic_as estas,
tanto ao PMDB quant() ao PFL. E_ na tarde de
hoje, em nome da Uderança do meu Partido,
manifestou-se o Senador -!oão Menezes. do Pará.
Acho, Sr. Presidente, que afinal de contas, nós
que estamoS vivendo momentos dramáticos, momentos em que os bahcos e os sistema financeiro
nacional estão praticamente paralizados em fun-
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ção da greve, momento em que nos defrontamos
- Como bem disse o Senador Divaldo Suruagy

- com juros elevadíssimos, momento em que
avu1tam os problemas sociais, os problemas eco-

nômicos, momento em que, afinal de contas, nos
deparamos e nos defrontamos com todas estas
questões, uma luta por cargos na Mesa da AssemM
bléia Nacional CõnSfittiifite, da maneira em_ que

se desenvolvem não foi

sl~da

naqueles níveis

tradicionais do Parlamento no nosso País.
Será que, também; em face disso e das_criticas
feitas - e algumas das qua!s quero ler - nós
estamos nos esquecendo de um passado recente? O jornal O Estado de S. Paulo, do dia 28
de março, por exemplo afirma que:
"Se apanhar logo a seu chapéu amassado
e tentar des_amassá-lo com desassombro,
sem oportunismo interesseiro e com propósitos fumes e de.fi_rüdos, o PFL pode ainda
merecer da Nação a oportunidade única de
empunhar esta bt'tndeira".
O editorial do Jornal cJo Brasll, sob o titulo
"ser ou não ser', do sábado dia 28 de março,
afirma que "acontece que o PMDB é parte integrante do Governo e dessa crise e, em vez de
cobrar, deveria ajudar a resolvê-la".
Afinal de contas, Sr. Presidente, eu indagava:
será que estamos n_os esquecendo de que Fomos
os responsáveis - nós, digo tanto os do PMDB
como os da Frente Uberal-de iniciar o processo
de mudança e de transformação das instituições
politicas brasüeiras? Será que nos esquecemos,
como diz muito bem o jornal O Estado 'de &.
Paulo a que me referi, de que "O GOVerno e
a expressão de um pacto que flZeram. o PMDB
e o PFt para eleger Tancredo Neves e José Samey
e para administrar a sua transição política'? A última etapa é a Feitura da Constituição.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acho que
esse passado recente não deve ser oMdado. É
claro que, como disse o Senador João Menezes,
ele contabiliza alguns problemas que julga que
o GovernO esteja, deliberadamente ou lião, a de~i
dir contra os partidos da Aliança Democrática,
mas acha que é o momento d_e enter:tdeQTlos
que é de nossa obrigação o trabalhar para a estabilidade politica, para que haja mais bom senso
no relacionamento dos dois partidos da A1iança
Democrática e, em última análise e instânda, para
que possamos levar essa transição a bom termo:
O Sr. Raimundo Ura aparte?

Permite V. Ex' um

frente aos credores internacionais se receber um
8Poio político maciço, um apoio politico forte,
um apoio político que realmente lhe respalde para
-esta grande missão de negociar a dívida externa.
E neste sentido, somente a coligaçao PMDBIPFL
gi.J:e fecebe_u a grande consagração popular através das ulnas poderá dar ao Presidente este apoio
que no momento ele está a precisar e que no
momento o_Brasil está a precisar através do Presi-q_~nt~ ~a República. _E nesse sentido, dos 64 votos
(Jue sãúam lá, quandO a bancada do PMDB votou
s_~ _era a favor ou não do acordo com o PFL,
.e_u Votei entre esses 64 Co_!11.panheiros!_ seguindo
inclusive a orientação de todos os nossos Uderes,
dO Uder Mário c:ovas; dO Líder Fernando Henrique Cardoso e do Uder Luiz Henrique. Mas, infelizmente, muitos dos companheiros da Assembléia
Nacional Constituinte entendem que no Plenário
da Constitui~ o trabalho e a _ação_política devem
ser suprapartidários. Eu não entendo dessa forma
e estou de acordo com as colocações de V. EX'
e solidário com todas as argumentações e as
preocupações do meu nobre amigo Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOU:.AO - Agradeço,
imensamente, as observações tecidas pelo nobre
Senador Raimundo Ura e, digo, que afina] de contas, as observações do Jornal do BrasD e do
O Estado de S. Paulo devem ser analisadas
à luz de uma auto-reflexão por parte dos dois
Partidos. Não posso, evidentemente, entrar no
mérito e tecer CX)nsid~rações sobre o PMDB, mas
aêho que nós, da Frente überal e V. Ex's, do
PMDB, nós todos devemos fazer uma auto-refleXão e buscar o bom-senso.
O Sr. Édlson Lobão- Permite-me V. EJt9?
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~
Peço permissão a V. Ex' para dizer que, se não
houver objeção do PIEmário, a P~sidência-prorro
gará a sessão- por mais 15 _minutos, para -que
o orador possa terminar o Seu prõnunciamento.
· O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço,
imensamente, a deferência de V. Ex', Sr. Presidente Jutahy ~galhães. Procurarei não me estender, porém concedo o aparte ao nobre Sen;;~
dor Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão- Senador Hugo NapoleãO, eu não conheço nenhuma democracia estável sem que posua, ao seu lado, um quadro partidário sólido. Mas. os Partidos precisam, éU\tes de
mais nada, estar revestidos de um espírito patriótico e até de renúncia.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Em seguida,
concederei o aparte a V. EX'., Senador Raimundo
O que se deu com o PFL, nesse epiSódio que
Lira.
Ex' aborda nesta oportunidade, foi exatamente
Eu queria apenas completar a minha frase di- V.
a renúncia do PFL a uma disputa que não levava
zendo que, se de outro lado, o Governo tem que
a nada, que não ~rvia à Nação brasileira, que
ter para com esse~ dois partidos postura e consinão ajudava a consolidar o regime democrático,
deração, o Governo predsa ter planos definidos,
em cujo clima ionizado estamos vivendo hoje.
sobretudo na área econômtca, na área financeira
O PFL se recusou a entrar nesse debate e nessa
internacional, a fim de levar aos credores. estranw
disputa por cargos pela Mesa da Assembléia Na-.
geíros um programa que possa solucionar e viéiliicio na! Constituinte. E confesso a V.Ex' que lamenw
lizar esses problemas tão diffceis que estamos
tei profundamente que wn partido da estirpe do
enfrentando.
P.MD8, um partido que se retemperou ao longo
C:om muito prazer, ouço o nobre Senador Rai- dos tempos na luta pela restauração do regime
mundo Lira.
democrático puro, ao assumir o poder tenha se
encaminhado por esses rumos que são o da dis·
O Sr. Raimundo Ura- Sr. Presidente, nobre
puta até pelos cargos menores da vida pública
amigo e Seiládor Hugo Napoleão, não existe país
brasileira. Mas, naquele instante, o PFL, que fal:
forte, nação forte, sem um governo forte. Forte
parte da Aliança Democrática, numa lição que
no sentido da representa,ção e do apoio popular.
nós todos deveremos aplaudir e seguir, preferiu
E nesse-Sentido, eu acredito que as suas preocunão aceitar o jogo que se lhe: abria e desisti_r doo
pações são absolutamente válidas, verdadeiras e
cargos da Mesa, dando assim uma demonstração
inteligentes, porque o atual Governo Federal, o
não de rebeldia, mas de preocupação com o regiPresidente José Samey, s6 o·ode agir com força
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me democrático _e de preocupação, sobretudo,
a permãtiência e a preservação da Aliança
Democrática, sem a qual o Governo passará a
ter novos problemas além dos que já enfrenta
hoje. Ê por isso que venho, neste aparte, trazer
a minha homenagem a V. Ex' pela maneira sóbria
e inteligente com qUe aborda esse problema, que
pode parecer pequeno, mas que, na verdade, teria
grandes dimensões se nos envolvêssemos numa
crise de disputa que pudesse levar ao rompimento
da aliança, como, ainda hoje, alguns Lideres muitO effiirientes do PMDB propõem. Esses lfderes
iíéhaffi QUe devem ficar sozirihos no Governo,
devem asS\lillir .sozjnhos a re5p9nsabUidade de
Governo, mas cabe a nós, cOm -a responsabilidade
·que temos, ·ajudar o Governo da República,
apoiando o Presidente e a democracia que temos.
Muito obrigado a V. Ex~'
--

Cõril

0 SR. HUGO NAPOLEÃO -Agradeço ao
eminente Senador Edison Lobão e aproveito a
oportunidade para lembrar um
que me pareceu senipre muito importante. Quando éramos
Vice-üderes na Câmara dos Deputados, V. EX'
e eu, também ao tempo do Uder Cantídio Sampaio, quando surgia .determinado problema, fazia
S. EX' aos seus compatiheifus de Uderança a
seguinte indagação fatina: qui prodest? A quem
aproveita? Pois bem, Senador Edison Lobão, a
quem aproveitaria a desestabilização do regime
político brasileiro, nesta fase de transição por que
passamos, desejando, evidentemente, aperleiçoar
as nossas instituições? Sabemos seguramente a
quem aproveitaria! Não apro,veitaria a grande
maioria do povo brasileiro. É preciso, portanto,
bom senso de nossa parte, autocrftica, para evitar
problemas fu~ desde que, é claro, em sentido
de mão e contra mão, o Governo dê a seus partidos de sustentação a atenção que merecem. Muito grato a V. EX'

rato

O Sr. Raimundo Lira- Permite v:~ um
aparte?
O SR. HUGO- NAPOLEÃO ___: Conc::edo C:,
parte a V. EX' com muito prazer.
O Sr. Raim~~o uia-:- Nob~e Senador Hugo
Napoleão, apenas farei algumas colocações, face
às obse!Vações do meu nobre amigo Edison Lobão. Os nossos Lideres Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas. aqui, do Senado, nos orientaM
ram no sentido de que a opinião da Liderança
era fazer o acordo com o PFL Portanto, acredito
que a responsabilidade do que aconteceu não
foi, de maneira nenhUma, por parte· de nossos
Uderes, que são homens conscientes e defenso~. pelo que conheço das ~uas posições, da
permanência e da co1:150lidação da Aliança Democrática. Estou inteiramente de_ acordo com as
preocupações do Senador Hugo Napoleão, mas
gostaria de fazer este feparo e este depoimento
dos nossos Uderes aqui, no Senado.
O SR. ~HIJGO NAPOLEÃO - Senador Ro:
mundo Lira, entendo perfeitamente as razões "'
acolho, evidentemente, como verdadeiras as ir.
formações de V. ~. Apenas lamento os resuJt::.
dos do desfecho com relação à eleição da P.,,~s,::
da Assembléia Nacional Constituinte.
O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' um apart.:-~
O SR.HOGO NAPOLEÃO- Antes de cor.
ceder, com muito prazer, o aparte ao senad(H
João Lobo, do Estado do Piaui, queria apefl''"
acreScentar que asSUntos importantíssimos est~<
sendo submetid-os à consideração da Nação,~;_:
mesmo num momento em que prefeitos de to•-:"!<
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o País vieram a Brasília para, acompanhando o
Governador Orestes Quérda, de São Pau1o, reivindicar o aumento da participação tributária dos

municípios. Hoje, por exemplo, do Fundo de Participação. 69% cabem à União Federal; 67~ ~ Uni_ão;
Fundo~ Especial; 14% a 23 Estados da

e 2 ao

Federação; e, fmalmente, 17% a quase 4 mil municlpios brasileiros. É claro quehá sentido_ nessa
mobilização. O que acho apenas é que o_-ilustre
Governador do Estado de São Pau1o, tendo sido
Senador, sabe que o Congresso Nacional é incompetente para analizar a matéria, porque ela
só pode dar-se mediante_ alteração e modificação
da ConStJ:tuição, através de uma Eme~da- So!_15titucional. Não digo que S. EX" teriha batido em
porta errada ao levar os prefeitos ao Presidente
da República, aftnal o Presidente é o Presidente.
O certo seria que o Congresso Nacional, através
de uma reunião das suas duas Casas, deliberasse
sobre a matéria. Por isso é que defendi aqui, de
forma quase ~e intransigente, o funcionamento
da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional,
intenção esta, aliás, manifestada pelo Senador
Humberto Lucena, por oc:asião da instalação_ da
48' Legislatura.
~ ~
Ouço, com rrluito prazer, o nobreSenador_Joáo
Lobo.
~

O Sr. João Lobo_- Agradeço a oportunidade
de partidpar do discurso de V. Ex' neste fim de
tarde. Nobre Senador Hugo Napoleão, vejo com
muita naturalidade, todas essas disputas entre os
partidos. entre o PMDB, o PFL e o PTB. São disputas próprias da democrac:ia, essas coisas é que
definem o regime de liberdade que o Brasil está
tentando manter nesta hora dificll em que traça
os seus destinos, em que procura os seus rumos,
nesta Constituinte que vai escrever a Constituiç!o.
Não temos nenhuma razão, o PFL - quando
digo nós. quero referir-me ao nosso Partido, ao
PFL - para ficar agastados com o PMDB. O
PMDB está usando o seu direito, a sua força de
disputa, e deixando marginalizados os que não
têm a habilidade ou o número suficiente para
ganhar. Não há razão para o PFL ficar com ressen..
timentos. Quanto a jogar esses ressentimentos
sobre o :Presidente José Samey, muito menos.
O Presidente José Samey trata o PFL com muita
consideração e tem mostrado muito respeito para
com o Partido. Pelo menos até onde alcança o
meu conhecimento, o Presidente José Sameytem
participado dos nosso cuidados. das nossas preocupações. Então, devemos nós, do PFL, em vez.
de estar lamentando o-que o PMDB não nos deu,
e que o Presidente José Samey deveria fazer, devemo-nos unir, apelar para a nossa capaCidade
de luta, e tentar impor-nos no moinefíto presente.
Que o PMDB não nos queira dar, é naturaJ. O
que não é natural é ficarmo-nos lamentando por

causa disso. O PFL deve fazer valer a capa<:idade
de disputa dos seus Senadores e Deputados, influir no momento presente, impor a sua presença.
Jogar a culpa de tudo isso, de nosso resSentimento, em cima do Presidente José Samey, tentando afastar-nos de Sua Excelência, rião vejo
nenhum sentido nisso tudo. Com toda siceridade,
não sei onde pode ser loc~izada a culpa do Presidente José Samey. Sua EXcelência está tentando
equilibrar-se num reQime de fOrças em que o
Partido majoritário, com justa razão, impõe certas
coisas. E o Partido majoritário tem ·condições de
impor, pdrqüe ele é o majoritário._ Então temos
que tentar transformar-nos- em riiajorítárlõ nas
próximas eleições. Enquanto isso não acontece,
vamos usar a nossa capaddade de luta, a nossa
inteligênc:ia, a nossa garra, para fazer vaJer C?_ nosso
ponto de vista. E creia que fui muito vago, fui

DIÁRIO Do CONGRESSO NAQONAL(Seção U)
muito indefinido no aparte que fiZ ao discurso
de V. El<'.
O SR. HOGÓ I'IAPOLEAo preciso.

Não! V. El<' foi
· -

o sr:--Joio Lobo - ...mas é o que penso.
E-isso épwpno do regime democrâtico. Vamos
tentar apertas que o Governo se..defina. A Nação
brasileira está procurando o seu rumo. Há uma
indefinição. Isto, sim, incomoda; incomoda a todos nós, incomoda ao PFL, ao ?MDB ao PDS,
a todos os Partidos.. Há uma indefinição total nos
rumos a serém seguidos. Este País -ainda não
Sabe o que pretende ser: se quer o regime estatizante, o reg~e socialista, ou se quer urn liberal,
priva_tista. Enfim, d~as Ae problemas sérios se
impõem n~~- mo.nletitó. Cumpre a nós, políticos,
dar a nossa contribuição e a nossa voz. Agradeço
a V. Ex1' por haver-me concedido o aparte.
osR.Haoiii'IAPoLEAo:._t\oolhoasm•·
rurestações do meu ilustre ConipanheirO de representação, Senador João Lobo, com as quais e
concordo evidentemente em gênero, número e
grau, até porque o sentido da minha oração é
exatamente. Aquele de que nós do P.MDB e do
PFL possamos fazer, como já disse e repeti, uma
autacritica com relação às atitudes ultimamente
verificadas.
Acrescento, Srs. Senadores. também urn dado
que me pareceu absolutamente jmpressionante
na votação, hoje, do Projeto de lei da Câmara
n9 1, de 1987, que trata da Jsonomia salarial quanto aos que trabalham em fundações e a!Jtarquias
universitárias. ~e projeto de Lei altera_ o de n"
200, o_ ,de _900, e o Decreto-lei n\1 2.299, de 21
de novembro_ de 1986, que- sequ~ foi analisado
pelo Congresso Nacional, até mesmo porque há
uma fila, digamos assim, de decretos-leis a serem
examinados, e o COngresso não chegou a se reu~
nir. Daí pof que, por exemplo, o PMDB, que sempre reclamou, durante toda a sua existência, quan·
to aos decretos-leis, agora trabalha no sentido
de, evidentemente, evitar que eles sejam analisados quando não deseja o funcionamente das duas

Casas.
Vou concluir,louvando o Presidente desta Casa.
Senador Humberto Lucena, quando foi elogiado
pelo Jornalista Carlos Chagas, do Estado de S.
Paulo, na _~ua edição do dia 27 de março, no
artigo sob o título "Atuação de lucena Valoriza
o Senado", dizendo que S. Ex" colocou a Câmara
Alta para funcionar e que, naturalmente, não podemos cair num ..canto de sereia" para enganar
a muita gente, que a instituição congresSuaf permanece onde sempre esteve, prõrlt.a para agir,
que poucâs vezes fer_:se--~ registrado unidade
maior entre senadores :e seu Presidente.
Corn tudo isto e corri sentido geral do artigo
concordo. Por isso mesmo, devemos aQir não
apenas no sentido do funcionamento do Congresso NacionaJ, repito, como, evidentemente,
buscar na solução dos problemas políticos brasileiro alg-o que está faltando, que é o bom senso.
Mufto obrigado. (Muito b<m!)

o·

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Há ainda oradores inscritos. Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

OSR.JaTAHYMAGAI..HÃES(PMDB-BA.
Pronunc:ia o seguinte discurso)__:-:-_ Sr~ _Presidente

e Srs. SehãâOres:· "
A questão da autonomia sindical situa~se no
bojo da redefinição das relações do ~~o com
a ScX:iédã:"âe CiVil, desde que o reQime militar cedeu às pressões pela reinstitucionalização demo-
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crática do País. O assunto erivolve considerações
teóricas sobre os elementos constitutivos do Estado e .$Uas relações com a Sociedade. considerações político-estratégicas a respeito da imagem-objetivo destas relações,_ inseridas na compreensão da democracia como um processo qt..re
cu1mina com a absorçao de grandes massas no
processo decisório e considerações de ordem tática, isto é, do momento oportuno e dos meios
para realizar os objetivos _democráticos.
Creio que a discussão da aprovação ou não
da Convenção- 87 da OIT, na atual conjunbJra,
é assunto de natureza est.rltamente tática.
Vários autores tratam das questões teóricas e
pOlíticas mais gerais, destacando-se as concepções dássicas de HEGEL, MAX WEBER e MARX
·sobre a Teoria do Estado e suas atualizações,
onde se destacam os artigos de Fernando Henri~
que Cardoso e também as importantes contribuições de Fábio Konder Comparato e dos Professores Luiz Pereira (USP..SP) e João Carlos Toi-

res (UNICAMP-SP).

No tocante à questão propriamente politica da
aUtonomia sindical, são inúmeras as contribui~
çôes que ai situam, inclusive, a problemática da
Converição 87.
No âmbitO das Confederações de Trabalhadores, o assunto vem sendo intensamente discutido,
destancando-se a Confederação Nacional das
Profissões Uberais com dois textos recentes;
}9- Fórum de_ Debate sobre Estrutura
Sindical, realizado em novembro de 1985,
com predosos artigos de autoria de Fran·
cisco GonÇalves e Anibal Fernandes.
·-2~~ Estrutura e Representatividade Sindi·
cal: Apontamentos, organizados por Franck
Joudant

Outras instituições independentes. como., o

DASP (DF). IBRART (SP), CEDEC (SP). DIEESE
(SP}, também têm-se dedicado ao estudo da matéria, bem como algumas persona1idades, como
Arnaldo Sussekind, Evaristo de Moraes Filho,
Amaury Mascaro Nascimento e outros, cujas referências estão inscritas ao fmal.
Independentemente da filiação partldfuia e inclinação ideológica dos estudiosos, a Conlrovérsia
Unidade Sindica\ versus Pluralismo tende a abrir
fronteiras cada vez mais vastas à discussão. O
que não quer dizer que a questão nao se tenha
"partidarizado" no Br21:sit Regra geral, a esquerda
ortodoxa, ligada ao PCB, PC do 8 e MR-8. apóiam,
ao lado de expressiva maioria de dirigentessindi~
cais df! base, de Federações e das 9 (nove) confew
derações de Trabalhadores, a tese da Unicidade,
nos termos coiceados pela CLT. Admitem pequenas mudanças, tanto no critério de organização,
que poderia partir do rariu:l de prodUção e não
da ''t:idadan_la regulada", como denomina Wanderley Guilherme o processo de_regulariza,ção das
profissões pelo Estã.do, coino na função delegada
{desde o art. 138 da <:arta de 1937) de poder
público, que condiciona o funcionamento parafiscal dos Sindicatos e sua função de "co.labc-ração" com o Governo. Todos estes setores, com
exreçã:o da CNTC, fi1iado à USI, estão ''ligados"
à CGT, central mais próxima à política. do Govemo.
Já o PT, a ''noVa eSquerda", part-e do PDT e
setores da Igreja propugnam pela imediata aprovação da Convenção 87, estando todos ~es mais
ou menos ligados à COT, central mais agressiva
na sustentação dos piinctpios da pureza operária
no enc:aminhamento da luta de classes,
Coiri efeitO, a cOntrOvér.Siá é ampla, mas merece aJQUns comê"Otários, ainda que rápidos.
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O problema em princípio não é _estabelecer o
reconhecimento de um ou vários Sindicatos Unicidade ou Plura1Ismo -mas em Identificar:

Quem fiXa esta regra, ou melhor, tratando--se
de decidir sobre Interesses pi:2rUUJldre:S entn: par-

tes integrantes da Sociedade CivH, reguladas pelo
Direito Privado, corno atribuir ao Es_~do papel
regu1at6rio?
Herbert de Sowa, Diretor do !BASE (RJ), experiente pequisador dos movimentos sociais no Brasil, em pronunciamento feito para o Conselho da
Odadania. do Profissinais Uberais na Constituinte,
no dia 4 de dezembro passado, no Rto de Janeiro,

afirmou que vê algumas vantagens no principio
de Unicidade, mas não pode deixar de reconhecer
que este é um assunto que diz respeito aos trabalhadores (Sociedade Civl1) e só a eles compete
decidir.
Nesse caso, então, como·_ assinalava Evaristo
de Moraes Fdho, o problema se des1ocaria para
o âmbito da representab~idade. lst6 é, instaurada
a liberdade sindical, como, aliás, ocorre na organi-

zação de outros movimentos populares, como
Assodações de Bairro ou Inquilinos, como reconhecer o mais representativo e capacitado a falar
(negociar) em nome da categoria de forma a se
evitar a segmentação de interlocutores? Seriam
também as partes que, a cada vez. mediram forças
e defmiria.m critérios ou estes poderiam - e deveriam - estar definidos via regulamentação esta~
tal? Nesse caso, qual o critério: maior número
. de fi1ia.dos, maior presença nas Assembléias, ser~
viços prestados à profissão, antigüldade, património?
Por isso, alguns autores clássicos desde cedo
preferiram sib.Jar a organização sindical no âmbito
do Direito Público.
Georges Scene, citado no Trabalho çla CNPL,
(Apontamentos.••,pág 53), já em !927 afirmara:

"Há uma contradição fundamental entre
o fato de encarregar o Sindicato d~ ~pre
sentar e defender o interesse profissional, e
a liberdade deixada aos profissionais de
constituir sindicatos opostos, ou até de defender cada um individualmente seu interesse profissional. O interesse profissional, cremos nós, é um, e um é o interesse coletivo
que não se confunde com a soma dos inte~
resses de cada um dos membros de profisw
são.
(...)Na representação dos interesses ooleti~
vos, o direito público consagra logicamente
a unidade de interpretação. (..•)a este respeito
é fatalmente o que acontece com a profissão:
o Sindicato. para adiministrar, deve possuir
um monopólio e, para d[zer tudo, migrar do
domínio do direito privado para o domínto
do direito público".
Na mesma linha, conclui EvariSto de Moraes Filho (Apontamentos, pág. 55):
"... ou bem o sindicato deve desempenhar
ernintentes funções públtcas de organização
social, estrututurando as diferentes profis~
sões a que se dedicam os teóricos, ou, então
devem permanecer como simples organis~
mos privados.
_
. ,
Percebe~se, portanto, que o reconhecimento pelo Estado, seja do SindicatO único
por categoria ou ramo de produção, seja dos
critérios que regulam a representatividade le~
gal de vários Sindicatos da mesma categoria
ou ramo, nada tem a ver c::om a questão
da autonomia.
Aliás, a autonomia, tal como a <:alocam os de-fensores do pluralismo e da Convenção 87, apare-

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

ce c::omo uma enteléquia liberal desvinculada das
fufi_Ções concretas e do conceito do Estado Mo--

demo, qUando não como um Jongínguo suspiro
antiestatal tão ao gosto dos anarquistas do séc:ulo
passado e seus descendentes do grupo marxista
alemão "Kapitalstate".
Concretamente, o EStado Moderno emerge como o lugar onde se c:ondensarn interesses sedais
antagônicos e contradit6rios e de onde destilamse políticas com recursos e metas favoráveis a
parcelas destes grupos. Neste contexto de demo-cratização do Estado os trabalhadores participam
organicamente na persiguição de porrticas estatais que materializam sua cidadania e contribuem
para eliminar as desigualdades sociais. Quando
isso ocorre - e deve _ocorrer no curso do processo de democratilaçáo - é o Estado que dita
as regras da designação, pois se_ toma dificil submeter os representantes dos trabalhadores em
Conselhos F6iunS,JuntasJucficiárias, Comissões
Legís]ativas a sucessivos procedimentos eleitorais
de base territorial e profissional tão variados.
"É tempo, por conseguinte, de se _retomar à
análise às formas intermediárias de ação sindical,
não atreladas ao Estado, por um lado, e não tendo
corno estratégia imediata desobediência civil, por
outro"' (Apontamentos, pág. 36).
As funções delegadas da CLT que conferiam
ao Sindicato um papel "colaboracionista" ficam,
portanto, recolocadas .em sentido inverso. Serão
os Sindicatos que exigem maior participação nas
funções estatais em sua luta contra a privatizaçao
mo_nopólica que até aqui tem predominado sobre
o Estado.
o mesm1> ocorre iro referente ao Imposto Sindi-cal que -consistia na socialização trabalhista dos
-custos sindicais, através da medi_ação do Estado.
Agora se exige do Estado uma Polítlca Social ~~
tensiva ao financiamento das tarefas do Sindicato,
8116ves de recursos orçamentários ordinários do

Governo.

-

Partidpar, enfim, do aparelho de Estado puxando as politicas setorfas para a realização de objetivos sociais, ou as decisões do processo legislativo
e judiciário em benefício dos trabalhadores, bem
como exigir recursos para o financiamento de
instituições e ações antagónicas aos interesses
dos grupos dominantes, debrou, há tempos, de
ser renegado pelo espírito revolucionáilo.
Passou para o campo da rebeldia e da
política praticada "fora" do Estado, onde o
terrorismo moderno deita raízes e _afugenta
o próprio marxismo.
Tais considerações apontam para a importân~
cia da instauração de uma ruptura da dependência dos Sindicatos ao Estado, tal como preco~
nizada pela CLT ao <Jmparo da tradição <:onstitu~
clonai herdada do Estado Novo, sem com isso
chefiar:.se à -slb.JaÇão de Uberdade Sindical em
sentido amplo,. que é o objeto da Convenç.ão
OIT/87, a qual para tanto dispõe sobre direitos
e garantias das organizações sindicais. Este, aliás,
é o_ sentido da argumentação do jurista Arnaldo
Sussekind, ex-Ministro do TST, que se completa
noAnteprojeto do Código de Trabalho de Evaristo
Moraes (1960), como alternativa à ratificação da
Convenção 67.
~assamõs, então, às considerações fmais e
mais importantes, de ordem táti.ca. E aqui há que
apresentar o interesse de cada um dos atores:
A- O Governo - Diz o ditado que a crise
é má conselheira
Quando pela crise que ameaça transfOi'iriar~se
em institucio~ o Governo procura evitar o isolamento forçando a desffi.onfagem do Fónim Sindi-
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~ greve geral a 12
de dezembro passado e se prepara para nova
paralisação _a 2 de abril.
A unidade, porém, do fórum sindical é política
e não orgânica. De nada adiantaria: aprovar a Convenção 87, até porque ela só entraria em vigência
daqui há um ario. O Fórum re_úne lideranças ex-_
pressivas que a curto prazo liquidariam parte do
patrimônio acumulado pelas confederações e fe~
derações para se manter à testa do movimento.
De_outra parte, como a ini_dmfva sindical é da
COT, cujo messianismo contagia as bases submetidas aos duros castigos d_a inflação e do desemprego, tudo leva a crer _que esta Central, pela
oposição sistemática ao Governo, se agigantaria
d~rando rapidamente os escombros das confe..
derações e CGT.

cal Unificado que deçretou

C<lT e Confederações
Animadas pelo instinto de sobrevivência estas
·entidades Combatem a aprovação da Convenção
fJ7, não sem justificar-se com os_ tradicionais argu~
mentoS da importância da Cinidade da Oasse Tra·
balhadõra Temem ã -aprovação precipitada pela
crise da Convenção 87 da OIT que não lhes daria
tempo para repensar instituclona1mente suas lideranças. Sempre dispostas ao diá1ogo com o Governo, estas lideranças considerar~se-iam irreme~
diavelmente traídas pelo Governo, tendendo ajogar·se nos braços da alternativa populista de wrto
-prazo.
-

cur
Disposta às últimas conseqü&ndas e já se preparando com outras formas de financiamento,
a cur se nutre fundamentalmente da vitalidade
ética que a toma portadora de urna missão regeneradora do proletariado. Joga com os princípios
e não com avaliações de conjuntura que recondidonam o sistema teórico de r:eferência.
-Crê que a aprovação da Convenção 87 irá con~
firmar sua supremacia no movimento sindical e
proporcionar novos horizontes para a democracia
dos trabalhadores. Condena e aposta na destrui~
ção da estrutura sindical oficial.

Constituintes
Preferem tomar a iniciativa da redefinição legal
das relações sindicais.
É nesse contextO- que reacende no Senado a
questão da aprovação da Convençij.o OIT/87.
Mas-há que atelltar para alguns fatos que contribuirão para formar um melhor juízo sobre a ma~
téria.

19 ) Aprovada pelo Senado, onde está desde
1984, a Convenção OITf871_evaria 12 meses para
entrar em vigor, Isso se não fosse_ argUida sua
inconstitudonaJidade com base no art 166, que
refere às funções delegadas, arrecadação do im~
posto sindical e voto obrigatório, nas eleições sin~
di~als; ora, doze mes~s é um tempo superior às
ex.gências de superação da crise, não sendo, pois
muito útil ao Governo pensar na Convenção 87
como tática de contenção social, cujos resultados
poderiam ser desastrosos quando apontam para
a destn.rlção de um inimigo menor. Aqui vaJe a
lembrança: em política, primeiro se definem os
inimigos, depois os amigos. Certamente CGT,
CONFEDERAÇÓES, PC. MR-8 e PC do B não
serian1 os piores inimigos do- Governo, na crise
que se avoluma;
2 9 ) _ Depois de aprovada a Convenção 87, por
dez anos o Brasil estará impedido de realizar qualCJI!er aJteração na legislação sindical. Mas como
evitar mexer na leglslcição sindical se estamos
emergindo para um novo Estado do Direito Democrático e em plena vigência de uma Assem~
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bléia Constituinte? A apreciaçãO desta matéria,
agora, não fria desencadear um fogo cerrado con-

tra o Senado, menos por causa da Convenção
do que pela autonomia deste?
~) A Convenção 87 elimina qualquer restrição à livre organização sindical dos traba1hadores.
Aprovada. estarão abertas as comportas para a
fonnação de sindicatos até de rnilitares. .Mas que

significa permitir a sindicaJização nestas áreas

nesta hora de crise? Talvez um passo em falso
em clireção à democracia, cuja sustentação ainda
frágil talvez não comporte uma intensa mobilização reivindicatória de praças, sargentos ou atidais de uma Polícia Militar.

Como tratado internacional, tmalmente, a
Convenção 87 da orr não campo_~ destaques.
Terá que ser aprovada ou rejeitada efJ'l blo·oo.
Em compensação, aceitos seus princípios básiCOS, estes podem ir sendo introduzidos ou adaptados à realidade brasileira, como, por exemplo,
a cobrança do Imposto Sindical, cuja eliminação
de súbito poderia arruinar milhares de sindicatos
atuantes.
- -- 4 9)

5?) Eis o quadro sinóptico elaborado como
correlação ao texto de EFREN CORDOVA, "A Or~
· ganização Sindical Brasileira e a Convenção 87
da OIT'', publicado pelo IBRART:

CONVEI'IÇÃO 87
Favorece um modelo de sindicalismo espontâ-

neo.
Precreve o desatrelamento do sindicato ~o Estado.
Concebe o sindicato como uma éi$Sóciação de
Direito Privado.
Preconiza um modelo onde a pluralidade é possível.
Autoriza o sindicato a perseguir quaisquer objetivos: reivindicatórios, militantes, radicais, reformistas, negociadores, integrativos, etc.
Sustenta o princlpio do sindicalismo livre e multiforme com participação potencial em todos os
níveis.
C.L.T.
Estabelece um sistema de sindicaJismo não-espontâneo.
Consagra um sistema de atrelamente do sindicato
ao Estado.
O sindicato exerce funções delegadas do Poder
Público.
~
··~ ·~~ ~
~ ~
Estabelece um sistema de unidade sindical.
OJtorga a prioridade aos objetivos assistencfais
e de colaboração.
Prevê um sindicalismo de controle com expressão
principalmente projetada a nível de categoria
69) Quase todos os países europeus já ratificaram a Convenção 87, inclusive a Espanha pósFranco, Portugal, Itália, França e ªté Polónia e
ORSS. Mas, nos pafses ocidentais, um dos objetivos do pluralismo sindical foi quebrar a forte influência comunista sobre a organização operária.
No Brasil, esta questão não existe. Pelo contrário,
o pluralismo poderia consagrar a hegemonia da

cur.

Era só, Sr. Presldente. (Muito bem!)

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONIIL(Seç!o 11)
vendo os produtores rurrus e o comércio de várias
cidades do Estado de Rondônia. o Estado..caçula
da: Federação que, por ser o mais novo, ainda
não adqLliriu aquela maturidade que seus irmãos
mais velhos podem ostentar em termos de segurança e solidez de recursos.
No Estado de Rondônia tudo está para ser feito.
Tudo está em fase de desenvolvimento. Como
Estado-caçula, seus ossos ainda estão frágeis, sua
dependência de recursos do Poder Central ainda
é muito grande, no entanto, os dados que recebi
do Sr. Manoel Marcos, Presidente da Associação
Comercial de Ouro Preto, mostram que esse Município, eminentemente agricola. produtor de cacau, café, arroz, lavoura branca e leite, encontra-se
à beira de um colapso, de conseqüências imprevisíveis, devido à fal_ta de_compradores por um lado
e as elevadas taxas de juros por outro.
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ORDEM DO DIA
SESSAO EXTRAORDINÁRIA

1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 157, DE 1984

(N• 6.487/82, na Casa de origem)
(De inidativa do Presidente da República)

Fixa os valores de retribuição da cate-

goda fundonal de fonoaudlólogo e dá
outras provid&ldas.

ANDAMENTO:

O comércio, com suas vendas paralisadas, caí, ram 70%. Todas as serrarias estão paradas. O
desemprego é generalizado. O único setor que
cresce continuamente é o de protestos e execuções dos pfodutõres dessa cidade.

- 27·8-84- Lido em Plenário e despachado às
Comissões de Serviço Público Civil e de Fmanças;
-28-11-84-Aprovado na Comissão de SeiViço Público Civil parecer favorável, com Emenda
n' 1, que apresenta;
-Dependendo de parecer da Comissão_ de Finanças.

De -Jaru, pela palavra do Sr. Leonesto Kavazin,
Presidente da Associação Comercial da cidade,
fui irúonnado que a situação não anda melhor.

PROJETO Dlõ LEI DA CÂMARA
N• 16!, DE 1986

Não existe comercialização de nada. Ninguém
compra. Ninguém vende. A classe empresarial
está falida. Os juros já alcançam 30% ao mês.
O deserripregO é geraL A cidade está decretando
moratória cole?-va. Nin_guém paga ninguém.

Em Ariquemes, quem dá_ conta da situação é
o Sr. Sebastião Rabelo Queiroz Ftlho. Produzindo
café, cacau, madeira e lavoura branca, o comércio
vive o estado de plena falência.

Em Cacoal, o café, que em 86 custava dois
mü e oitocentos cruzados uma saca, está sendo
oferecido a hum mü e duzentos cruzados e não
encontra compré1dor. O Presidente da Associação
COmerdaJ, Sr. Wilson Stecca, informa que existem mais de dez mü comerci8!Jtes e produtores
sendo protestados e executados. Os cartórios, por
determinação do Juiz de Cocoal, seuspenderam
o ~cebimento de novos protestos.

Em "Guajará-Mirim, o Sr. LetifaJa. Presidente da
Associação Comercial, informa da paralisação do
comércio.
Os Municipios do Estado de Rondônia estão
caindo como l,lm_ castelo de cartas, devido às altas
taxas de juros, devido à insensibilidade dos Ministros da área econômica que não escutam os damores dos produtores e dão somente atençáo
aos que detêm o controle do capital.
Meu pobre Estado cada dia fica mais pobre.
Deixo aqui consignado, Sr. Presidente, Srs. S~
nadares, o meu total repúdio a essa indefinição
de uma politica financeira mais clara e transparente, a essa protelação angustiante de medidas
eficientes no sentido de propiciar às classes produtoras e trabalhadoras um pouco de luz que
venha a pôr um fun a essa densa e temível escuridão que paira sobre a área económica.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
Aragão.

É o -que tenho a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO.
Prommcia o seguinte discurso)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
Volto a ocupar a tribuna desta Casa para adveltrr
o Governo da situação calamitosa que estáo vi-

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A PFellitlência convoca os Srs. Senadores para
uma sessão -exttaótainári~ a realizar-se quartafeira próxima, dia 1, às 18 horas e .30 -minutos,
com a seguinte

2

Discussão, em twno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 161, de 1986 (n• 8AI4/86, na casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que altera dispositivo da Lei n'
5.787, de 27 de junho de 1972, que dispõe sobre
a remuneração de militares inativos convocados
ou designados para o serviço ou exercício de cargo ou função nas forças Armadas (dependendo
de parecer}.

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• I, DE 1987

DiscussAo, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 1, de 1987, de autoria da Comissão Diretora, que acrescenta dispositivos ao regulamento
Administrativo do Senado Federal (dependendo
de parecer).

4
REQUERIMENTO N• I I, DE !987
_Votação, em turno único, do Requerimento n9
11, de 1987, de autoria do Senador Itamar Franco,
solicitando, nos termos do art 239, item I, letra
b, do Regimento Interno, ao Poder Executivo, in·
formações relativas ao inquérito policial mandado
instaurar pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para o fim de apurar responsabilidade criminal vinculada a emprego irregular
de verbas públicas, relacionado com a execução
do "PrOgrama Nuclear Paralelo".

5
MENSAGEM N• 334, DE 1986
Mensagem n 9 334. de 1986 (n"' 451/86, n~ origem), relativa a proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado de Rondônia a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados. a 302.468,00 OTN, paro os fins que
especifica (dependendo de parecer).

6
MENSAGEM N• 548, DE I 986

Mensaaem n"' 548, de 1986 (n9 766/86, na oó-
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gem), relativa à proposta para que seja autoriuldo
o Governo do Estado de São Paulo a contratar

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL(Seção D)

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveito esta
oportunidade, quando a tribuna está vazia e a
Mesa me faz um apelo para que fale, para abordar
um assunto que me parece da mais alta importância, e atualldade que é a dívida brasileira. São
cento e tantos bilhões de dólares que devemos.

volvido. Seremos amigos daqueles que nos ajudarem a sair do subdesenvolvimento. Se nos engalfinhássemos numa guerra com a Argentina, por
exemplo, existiriam dólares para que nós nos destruíssemos, como estao existindo para a guerra
entre o Irã e o Iraque.
Existem informações de que os débitos entre
paíSes chegam a um bilhão de dólares. Sr. Presidente e Srs. Senadores, se existe aJguém devendo
um trilhão de dólares é porque do outro lado
existe também alguém credor de um trilhão de
dólares. E quem é credor de um trilhão de dólares
pode muito bem emprestar ao Brasil mais cem
bilhões de dólares.
Ontem, em entrevista comjomalistaaustralíano
na embaixada daquele País, dele ouvia a indagaçãO de não conceber como o Brasil se recusa
a pagar seus débitos. Depois de ouvir as nossas
razões, conveio ele que, realmente, o Brasil carecia de novos estímu1os _financeiros. Pedimos, in~
clusive, o apoio, através do Embaixador da Austrália, para que nos ajudassem nessa caminhada.
Mostrávamos que a própria Austrália, que deve
60 bilhões de dólares, está em situação difícil.
Só que a dívida da Austrália não está 51.\ieita a
spread, a elevadas taxas de risco. Sabem V. Ex!'s
que as taxas de risco no Pafs são as mais elevadas
do mundo. Quando se emprestava dinheiro ao
Brasil exigiam~se as maiores taxas. Havia assim
a compreensão implícita de que coniamos o risco
do não pagamento. Nós, antecipadamente, já pagávamos os riscos da moratória.
Sabem V. Ex!'s que esse_ dinheiro que foi em~
prestado ao Brasil e a países su1-americanos não
é dinheiro americano. Os americanos nunca emprestaram dinheiro ao Brasa. Sabem também V.
Exts que essas villtuosas somas pertencem aos
áraPes, é dinheiro orit,lfldo da venda de petróleo
após o boom de 1975. Depois que os árabes,
ricos, compraram castelos em Londres, recons~
truíram New York._ que hoje parece um espelho,
como vi com estes olhos, passaram eles, através
dos bancos depositários, a emprestar dinheiro aos
paíse~ subdesenvolvidos. Pagássemos hoje esse
débito e o Oriente não teria o que fazer com esse
dinheiro a não ser se destruir, como se está destruindo. V. Ex'5 devem ter visto no Time e na
Neweek que, anos atrás, a Arábia Saudita rica,
nadando em çlinheiro à época, elaborou um plano
para fertilizar suas terras. Trabalhos de engenharia
foram feitos, inclusive, para transportar icebergs
da Groelândia levando água doce para as areias
desérticas. Evidentemente, não sendo isso possível, não houve outro caminho a não ser emprestar
dinheiro a países subdesenvolvidos.

Sabem V._ Ex'S que o Brasil não pode pagar
essa dívida e nem esses juros. E. ao mesmo tem~
po em que não pode, o Brasil carece de mais
100 bilhões de dólares. Por que, Sr. Presidente?_
Porque os investimentos não foram completados
no passado.
Eu vi, recentemente, no Oeste do País, saindo
de Cuiabá. a estrada Cuiabá-Santarém parada;
a Hidroelétric:a de Caiabis parada, que fornece
o quilowatt mais barato do mundo, porque não
tem dinheiro. Enquanto isso, Juara," Porto dos
Gaúchos,_ Sinop e Alta Aotesta são iluminadas
com óleo vindo da Arábia Saudita.
A mesma coisa ocorre com Apiacás. Então,
o Brasil é o (mico país no mimdo, a essa altura,
que pode aplicar mais de 100 bilhões de dólares
com segurança de rentabilidade. Uma fábrica pela
metade não tem condições de pagar seus investimentos. A minha posição nesta Casa, ao lado
da de muitos Senadores, será a seguinte: o Brasil
se recusa, doravante, a ser um pafs subdesen-

O Pais, Srs. Senadores é viável. para mim, Brasil
ilão são apenas os Estados do Rio de Janeiro,
São Paulo, o Paraná ou Minas Gerais; são eles
começo de Brasil. O que empolga e amedronta
é o _Oeste do país. E sem que promovamos conscientemente a ª'bertura para o Oeste, nós sempre
teremos problemas.
Este é uni Pais sem terremotos,. sem grandes
conffitos interno~ Hoje,_ inclu~ive, estamos nos
debatendo com o problema de grande safra, sem
armazéns nem silos para estocá-la. O problema
não é do País nem do do Povo, o problema é
do regime. Porque esta Casa, por mais sábia que
seja, não apresentará nunca leis que estabeleçam
o equilfbrio, num regime onde 50% da renda naclonai pertencem a uma meia dúzia de pessoas.
E, ãmda assim, marginalizado como está o povo,
suas esperanças são grandes nesta Casa, inclusive na Constituinte. Eu acredito nessa Constituição, sobretudo s_e_ houver_ a. presença popular
nesta. Casa, porque est!l Casa S6 traóa1ha conve-

operação de t:rédito no valor correspondente, em
cruzados, a 904.836,00 OTI'I (dependendo de parecer).

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magolhães) -

Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessiio às 18 horas e 45 mi-

nutos)
DISCGRSO PRONGNCIADO PELO SR.
LEJl'E CH>IlliS NA SESSÃO DE 19-3-87,

Ql!E SE REPGBUCA POR HAVER SAlDO
CO'I INCORREÇÓES NO DCN -SEÇ<i'O
8-DE20-3-87:
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Estou voltando a esta Casa, onde passei 8 anos.
Cheguei aqui, em 1975, em companhia de outros

Senadores. À época não éramos efetivamente
parlamentares. Éramos advogados de acusação.
Chegamos para mudar, através de palavras, um
regime que a Nação já não aceitava.
Na sua grande sabedoria, os brasileiros conseguiram, sem violência, caminhar o regime por

novos rumos. Lembro--me das muitas vezes em
que, empenhado na luta pela redemocratiza.ção
.recebia apartes, como este, do saudoso Senador
Dinarte Mariz: "Senador Leite Otaves, V. Ex!' estão
querendo mudar com palavras um regime que
se estabeleceu pela força". J:: uma regra sociológica que, somente pela força, se recupera'· um
regime que por el21 se estab_eleceu. E mesmo as~
sim a Nação brasileira, sem violências se encami~
nha, agora, para a nova Constituinte.
Isso é do seu feitio e da sua vocação. Vejam
V. Ext qtie obtivemos Independência em 1822
sem que houvesse guerra, os escravos foram li~
bertados, em 1888, sem que guerra houvesse,
em 1889, proclamamos a República, sem maiores sobressaltos; Getúlio Vargas chegou ao poder
e dele saiu sem guerra; os militares assumiram
o poder e dele safram sem que houvesse violência,
Então, a noss_a tradição é realmente uma tradição
pacffica. Acredito na Constituição que vem e nesta
Constituinte.

M!ll'ÇO de 1987
nientemente se houver fis_ca.lização por parte do

povo. Além, disso, s6 poderemos avaliar o grau
de aceitabilidade da Constituição, após sua aprovação, ln totum ou nas partes mais divergentes,
após um plebiscito de ambito naCional.
Srs. Senadores, estou convencido - digo isto
com a modesta autoridade de quem foi parlamentar neSta Casa e advogado durante longos
anos, de quem viu a apllcêJÇão da lei como advogado, como chefe do Ministério Público Mi1Itar
e sua feitura como membro da. Comissão de
Constituição e justiça, estou convencido, repito
- de que se não promulgarmos desta vez, uma
Constituição que satisfaça aos anseios nacionais,
haveremos de viver aqui, duzentos anos depois,
o que se verificou na França de Robespiérre. Lem~
bram-se os Srs. Senadores: m~oritário então o
Partido Republicano, não se preocupou essa
Maioria a não ser com seus privilégios e vanta~
gens. Enganado, o povo reagiu, e de lutas em
lutas chegou~se a Napoleão Bonaparte. Sabem
V. Ex' que o os carilinhos aqui serão outros. Ou~
tros são os instantes, outras as circunstâncias.
Outro aspecto difícil, a meu ver: o PMDB a
que pertenço, está Vivendo, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, uma quadra de perplexidade, como
numca enfrentou em vida. Mil vezes a Oposição!
Chégamos ao Governo de forma descaracterl~
sada quando_ Presidente eleito faleceu antes da
posse. Assumiu a presidênci111.um ilustre ex-mem~
bro desta Casa; embora de 'Partido oposto, mas
mUito digno e multo cauteloso. Mas Sua Excelência teve que montar, com dificu1dade, um Ministério que não representa os novos anseios na-ckmaís. Não consegui, ainda falar com Sua Excelência, sobre as nossas ansiedades partidárias,
após as eleições, de 1986~- que deram novo vere-.
dieta nacional. O caminho de Sua Excelência seria ajustar o Ministério à nova expressão popular
apresentada pelas umas. Se não há sintonia ou
inexiste harmonia entre um Mirdstério e o Partido
majoritário nesta Casa, as dificuldades de Gover·
no serão as maiores, e maior ainda na Consti~
tuinte. Se nós aqui não contarmos com um Ministério que represente os anseios nacionais, anseios
estes visíveis e palpáveis nesta últimas eleições,
encontraremos dificu1dades em dar ao País uma
Constituição que esteja à altura das suas espe-ranças.
Aguardava mesmo que depois daquelas elei~
ções, os Ministros, sentindo-se comprometidos
com um instante apenas de transição, pusessem
à disposição os seus cargos ao Presidente daRepública, para que novas composições se fizessem
repreSentado a nova real!dad~ naciona1. A meu
ver, os j:lois grandes problemas do País são estes:
a questão da composição ministerial e a dMda
brasileira.

Em 1981, escreVi um ·artigo i1a Folha de S..
Paulo, que foi incluído no modesto livro que eu
escrevi, "Consciência de Opósição', mostrando
que o reescalonamento era a única alternativa,
naquela época porque a nossa dívida já ultrapas~
sava a 20% do nosso Produto Interno Bruto. Houa recomposição e _nós não estaóamos. ao
longo desses anos, pagando, Srs. Senadores, os
juros a taxas escorchantes. Vejam V. Exts- pobre
deste País! - pagamos em cinco anos mais de
60 bilhões de dólares! São as estatfsticas oficiais
que nos informam.
Recentemente, o Presidente da República, con~
siderando a questão da dívida chegou a convidar
uma personalidade para encontrar formas de sua
negociação, recebendo recusa. I::, realmente, tare-fa diffcil, mas passivei. Nós temos que convencer
o inundo, isso facilmente se consegue, de ay.e

vesse

Terça-feira 31

Março de 1987

o Brasll necessita desse dinheiro, e nisso não ·há
nenhum exagero. O mundo s_erá mais rico se
o País sair dos limites do subdesenvolvimento.
Eu até ousaria propor, com a pennissão desta
Casa- modesto advogado que sou- que açeitaria ta1 incumbênda. E nisso não vai vaidade
alguma. Apenas desejo de servir ao País. Como
advogado do Banco do Brasil, não fiz outra cousa
senão cobrar dívidas, negociá-las. A situação do

Brasil não é de falência e sim de concordata.
O concordatário carece de advogado e n~ de
economista. É por isso que me ofereço.
A nossa situação econômfca é das melhores.
Dificil apenas a transição fmanceira. Não somente

haverão de aceitar a prorrogação dignamente,
contratualmente, como verão os credores que é
uma das únicas áreas do mundo em que novas

Eram esses O!il registras que gostaria de fazer ao
brilhante discurso de V. Ex'

O SR. LEITE CHAVES - V. EX' o faz com
grande oportunidade, e é correto nisto. Sabe esta
Casa, muitos dos Senadores sabem melhor do
que eu, que muitos países e muitos bancos não
desejam e não querem a nossa falência, mas não
querem, também que saiamos da faixa do subdesenvolvimento.

O Sr. Odaclr Soares -Mas como as coisas
estão ocorrendo, o Brasil vai, necessariamente,
ter de declarar a moratória para toda a dívida.

aplicações poderão ser feitas com segurança,
mas jamais a taxas até aqui prevalecentes.
O Sr- Odadr Soares -

aparte?

.

PeiJTlite V. EX' um

O SR. LEITE CHAVES- Com toda honra

ouço v. EX'

O Sr. Odaclr Soares Nobre Senador Leite
Chaves. queria, relativamente à primeira parte do
discurso de V. Ex", que trata da questão da dívida
externa. fazer breves comentários. Primeiro, que
o Governo se viu na obrigação, por não dispor
de outras alternativas, de decretar a moratória referentemente ao pagamento dos juros da dívida
externa. Mais importante do que isso, a meu ver,
neste momento, é o fato de os bancos, nossos
credores, criarem embaraços para a prorrogação
dos prazos de vencimento da dfvída. Acompanhada dessa decisão dos nossos credores, vem
um fato mais grave: o Brasil está exportando suficiente para que, como resultado da balança comercial, tenhamos divisas suficientes para, neste
momento, arcar c:om as despesas da dívida. Então, o Brasil está às voltas com dua's questões
serfíssimas, ambas provocadas por nossos credores externos: a primeira, eles criam toda série de
dificuldades para renegociar a dfvida, e a segunda,
parece até que há uma orquestração dos países
credores, no sentido de impedir que o Brasil continue a exportar em escala suficiente, para que desta exportação e da importação que fazemos re-sulte uma diferença favorável ao nosso Pafs. de
modo que com ela o Pais possa cobrir as despesas da dívida. Então, estamos vivendo um impasse muito sério, isto é, mesmo que os nossos credores, neste instante, concordem e renegociem
a dívida externa, as nossas exportações, exalamente por culpa dos países credores, não estão
fazendo de forma satisfatória, isto é, delas não
estão resultando divisas em condições de satisfazer ao pagamento dos juros dessa dívida. Então,
em relação a esta segunda questão, o que seria
exatamente a diferença da exportação e ünportação, parece-me que há uma orquestração dos
paises credores no sentido de criarem embaraços
ao nosso País na medida em que, como vimOs
agora no mês de fevereiro, o superávit da balança
comercial foi praticamente insignificante, inclu~
Sve em relação ao rnesmo superávit do ano de
1986. Então, parece-me que esta é uma questão
da maior gravidade, sobre a qual o Parlamento
brasileiro deveria debruçar--se e particularmente
o Senado Federal, porque parece-me que as nações hoje chamadas credoras do Brasil iniciaram
um movimento no sentido de criar embaraços
à nossa própria soberania, na medida em que
o Brasil, da fonna como vai, ter que declarar a
moratória relativamente à totalidade da dívida.

O SR. LEI1E CHAVES - É verdade que
muitos bancos resistem à moratória, porque se
tiverem que contabilizar o débito muitos haverão
de ir à falência. Algumas revistas americanas, inclusive, indicam que 11 O bancos chegariam à
falência, mas o País tem condições de contornar
essa situação. Como? - De acordo com a lei
americana, o banco que não contabiliza: um crédito não recebido, por determinado tempo, terá
que fazê-lo como prejuízo. E muitos irão à falência. porque diversos deles têm mais do que 40%
do seu capital aplicado no Brasil.
ComO é que nóS encontrariamos. Srs. Senadores, uma ·solução econõmica e jurfdica para isso?
Então à vista: o Brasil nào pode pagar em dólar,
mas pagar em cruzado. Assim, pagariamos a todos os nossos credores do Banco Central do Bra~
sil. Por conseguinte através do Congresso americano, e de seu Presidente conseguiríamos uma
modifi<:::ação legal, em_ que se assegurasse aos
bancos o direito de contabilizar esses créditos do
Brasil como ativos fixos. Isso não criaria maior
dificuJdade, e teríamos, Sr. Presidente, condições
de melhor encaminhar as nossas necessidades
para efetivar e completar os nossos investimentos.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência pondera a V. Ext ciue' seu tempo
está esgotado.

O SR- LEITE CHA~Sr. Presidente, cooduo.
__ --· .
Ontem, V. Ex" me concedeu a palavra e não
tive tempo de usá-Ia; foi minha posse na Casa.
Hoje, estou falando porque V. E'x' e a própria Mesa
manifestaram o desejo de que alguém usasse
da palavra. Assim, não tive, na sessão de ontem,
oportunidade de me congratular melhor com os
meus Pares. No instante da posse, da minha e
da do Senador João Menezes estava havendo reunião para a escolha do Líder, da ConstitUinte, sendo eleito Mário Covas, com qu~m me congratulo.
Então, ousei to.car nesses assuntos porque, Sr.
Presidente, Srs. _Senadores, não somos maís a
Casa paSsivei e. sim, a Casa agitada e atuante,
bafejada pelas teses da Constituinte. Somos represen~tes de um povo pobre, sofrido e que
deposita larga margem de esperanças nas nossas
determinações e posicionamentos. E nenhuma
lei será fecunda e duradoura sem que resulte de
amplo debate; e é dentro desse critério que estarei
ao lado de V. EX"', de longa experiência, qualificação e sabedoria para a luta das novas leis e
da nova Constituição que vem. (Mufto bem!)
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DISCURSO- PIIOIYVIYCIADO PELO SR.
VJRO!LIO TAVORA l'úl SESSAO DE 24-3-87

E Q(fE, ENTRE(J(JE A REVISÃO DO Q'MDOR.
POSTERIORMEIYTe. SERIA PGBL.it:ADO
-.
. ....
O SR. VIRGiuo TÁVORA (PDS - CE. Proo segUnre ciscurso.) - Sr. Presidente, S...

nuncia

Senado""'
Aqui estamos nós, após ouvirmos as brilhantes
palavras do eloqüente Senador pelo Rio Grande
do Sul, para tocar com muito menos brilho~ mas.
ao mesmo tempo, forrados em uma angústia já
em tempos atrás registrada nesta Casa em seus

Anais que não debtarn mentir.
Viemos, aqui, de uma longa pefe9rinagem nessa Nova República, Sr. Presidente. Quando passada a gestão Domelles e iniciada a era Funaro,
aqui, nesta Casa, ante a perplexidade de todos
os Srs. Senadores face aquela dança de números
referentes àquilo que exprimiria o chamado déficit
- recorda-se V. Ex' - era Líder do PMDB quantas e quantas vezes aqui mostramos que
aquela mudança de conceito de déficit. da caracterização desse déficit nada somava para a credibilidade da administração de então.
E, mais ainda, quando a esse fato veio se ac~
cer aquele saltitar constante de critérios para ter
a expressão da inflação mensal, n6s aqui fizembs
um apelo ao PMDB e ao PFL. pelos SeJ.lS Ude_r;es
- V. Ex" estava enfermo e o substituía o atual
Governador do Pará, Hélio Queiras- e diziamos,
ante a proclamada falência da política que estava
sendo seguida hoje em dia, nós conclamamos
aos Srs. Senadores - isto era em setembro, Sr.
Presidente, mais precisamente - homem que
tem arquivo, deve ser respeitado - dia 4 de setembro de 1985 - discurso publicado no Diário
do Congresso de 6 - concJWnávamos aos Srs.
Senadores que ante a ameaça que estava se avolumando, ante a crise cujas perspectivas não podiam mais ser ignoradas, que nós aqui atendendo
aquele pregão que o Poder Executivo havia lançado e nunca sido atendido pelo Legislativo, quando
da e}(J)osição do seu artífice maior da política na
Câmara Federal, dizendo que _o Governo agora
era um Governo diferente e queria ouvir suges-tões, queria ouvir construções, queria;t,er realmente conbibuições vâlidas, então, nós dissemos por
que não vamos debater o assunto neste Plenário?
Debater no Senado que é mriis alta expressão
legislativa deste País, os diferentes modelos ortod~os e h~erodoxO$ qUe se apresentam para debelar a crise, desde o de Francisco Lopes, o de
Mediano, ou mais avançado, de Lara Resende,
de Pérdo Arlda, chamado Larida; os "Cem Dias",
de Dias Leite, para não fazer jogo de palavra, até
as soluções ortodoxas de Bu1hões. E a resposta
que túthamos, Sr. Presidente, e por isso é que
hoje demos esse apoio tão veemente ao ilustre
Senador José Fogaça. Nossa atitude, hoje, é a
mesmíssima de setembro de 1985: olhar a tempestade de organizar, olhar as nuvens se adensarem e não cuidar o porto seguro a que levar esse
navio, ~ insensatez. ·
Vamos mais adiante: o eminente Senador pelo

Rio Grande do Sul disse que tinha havido a toma~
da de uma atitude política que seria essa moratória da suspensão dos juros. Não vamos discutir
porque não queremos mais ainda aumentar a
pressão desta Casa sobre os números apresentados como representanteS das nossas reservas,
nem também que outra solução no momento
não havia. Mas, senhores, há quanto tempo houve
esta decisão presidencial? Parece-nos que não
foi ontem! Já data mais de mês. Qual a provi-
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dênda complementar coerente que houve? Qual
a providência que suplementarmente - e isso
que queriamos chamar a atenção deste Congresso- foi tomada? Os Srs. sabem e vamos repetir:
parte já inserido na achega que demos ao discur-so do eminente Senador Josê Fogaça. Todo mundo fala que poderá haver retaliação nos créditos
comerciais, nos créditos interbaocários. Agora
pouca gente diz que e.·sses créditos expiram não
por causa da moratória- isso é o que queóarnos
bem chamar a atenção desta Casa - mas Que
expiram porque o seu prazo vai terminar; um a

31!10 outro de 15 a 30/IV, a uma semana, 15
a 22 dias. Senhores, será preciso recordar a este
Senado que as nossas importações, não vamos
nem tratar das exportações que vão ser brutalmente prejudicadas na competência que teremos
que fazer em exportar matérias-primas, e produtos manufaturados sem financiamento, contra outros pafses, nossos concorrentes, que têm o fmanciamento, mas principalmente nas importações.
Aquele pequeno aviso, aquele cartão amarelo que
a Arábia Saudita nos deu nos serve bem de debate
de que o Governo tem que tomm- uma decisão.
Decisão pode ser ruim, mas da profissão que
viemos, da área castrense aprendemos desde cedo que muito pior do que uma má decisão é
uma indecisão, muito pior do que um general
incapaz, muito pior do que um general de curtas
luzes é um general que, embora lúcido, seja hesitante. Nisto queremos centrar- e lamentamos
tanto o Senador Fernando Henrique Cardoso não
estar presente no plenário, estava avisado, para
justamente começarmos a debater, com ele ou
com a pessoa que ele indicar do PMDB, quais
as soluções viáveis, será possfvel que o Congresso
vai ficar ao lado - e tanto ele reclama disso das alternativas a tomar? Vamos supor que o Governo dedda prosseguir na sua linha heterodoxa,
é uma decisão de comando, mas dentro desta
linha heterodoxa, há que ter decisões coerentes,
decisões coerentes é que estão faltando.
O Sr. Aluízio Bezerra- Pennite V. El<' um
aparte?

O SR- VIRGfuo TÁVORA- Daremos com
todo prazer, após temúnar a nllnha frase.
Decisões que precisam ser tomadas por Sua
Excelência, mas justamente também co-responsabilizadas por todos nós. No momento aqui não
se trata de PMDB, náo se trata de PFL, não se
trata de PDS, trata-se de uma solução que vai
modificar muito os destinos desta terra.
Com prazer, concedemos o aparte a V. Ex!,
Senador Aluízio Bezerra.

O Sr.Alufzlo Bezerra- Nobre Senador V'trgílio Távora, aprecio com muita atençllo o pronunciamento que faz V. Ex' neste instante, sobretudo
a conclusão da frase que enseja este aparte. Quero dizer que segundo a nossa intervenção no Ple-nário do Senado, que não sou economista e nem
vou pronunciar palavras de economez sofisticada
para o aparte que faço a V. Ex".

DIAR!O DO CONGRESSO NAGONAL (Seção
guarda dos interesses patrióticos e na salvaguarda
dos interesses nacionais. Embora não concorde
muito com as colocações anteriores, porque V.
Ex' se refere muito de 85 para cá, e eu gostaria
de dizer que a herança histórica da dívida externa
vem de 64 para cá.. Essa herança que nós temos
hoje é um legado do regime militar que tivemos
de 64_até Tancredo Neves, quando nenhuma discussão democrática chegava a esse parlamento,
a_n.!o ser as f6rmula acabadas, prontas para que
--fõsse empurradas goela abaixo do Parlamento
e da sociedade. Com a chegada de Trancredo
Neves houve justamente a mudança desse quadro, da autocritica que fazemos, e concordo plenamente qUe o quadro económico não_ constitui
de boa hora para outra, sobretudo com essa dívida
de 11 O bilhões de dólares, e ainda mais que hoje
temos e temos tido o cuidado de fazer estudos
constantes, esta semana, sobre o problema da
dívida externa, que mesmo participando da Conferência da COPAL. em Uma, com mais de 30
Partidos políticos que analisavam a situação de
cada. um de seus países, e todos os países latino-a.rn:ericanos estão no vermelho hoje, não é urna
casualidade. Essas questões, que são profUndas,
que criam situações difíceis. Estamos diante de
uma moratória. qUe defende o Senhor Presidente
da República, com a qual estamos de pleno acordo. hoje, temos wn exemplo de urna nação pequena na América Latina que é o Peru, quando
fixou, de maneira soberana, pagamento da dívida
eXterna, com base na sua capacidade de desenvolvimento. Adiscussão dessa questão me parece
muito importante, a busca de uma saída que sabemos que qualquer saída que se submeta ao paga~
-menta de 13 bilhões de dólares por ano, como
serviço da divida, fracassará, porque a nossa
econcomia não gera recursos suficientes para pagar 13 bilhões de juros de dívida e garantir o
desenvolvimento do nosso povo. Essa não é uma
posição isolada do povo brasileiro, mas dos demais países latino-americanos. Mas, nobre Senador, estou realmente muito satisfeito, embora hão
podendo estar de acordo com as premissas do
discurso de V. Ex", mas na conclusão, quando
faz um chamado a todos os Partidos políticos
para buscarmos a saída para essa grande questão
riadonal, e nesse sentido, eu ontem, em um pronunciamento feito nessa Casa, chamava param
essa discussllo e para que delas todos participemos, civis e militares, de todos os setores, porque
hoje nos defrontamos com uma pressão internadona! dos banqueiros, que estão muito mais intedos nas suas rendas, e não estão nem um pouco
preocupados com a situação do povo brasaeiro.
E nesse sentido parabenizo V. Ex!' por esta conclu~
são, que é um ensinamento para esta Casa e_
para este parlamento. E nesse momento da As~
sembléia Nacional Constituinte vamos todos jun~
tos à busca de wna saída, independente de partidos políticos, dis_cutir fumemente essa saída com
o nosso povo. Esse é o meu aparte que faço
ao discurso de_ V. Ext.

~~-o SR. VIRGIUO TÁVORA- Nós é que
agradecemos, errúnente colega, o seu aparte quase um discurso, entre parenteses. Mas gostarianador, estamos procurando falar na linguagem
mos de dizer a V. Ex!' que não viimos apenas
mais chã possível.
s6 a Nova República, justamente, os erros cometidos em 1985 são os erros que estão sendo apreO Sr. Ahúzlo Bezerra- Mas justamente são
essas as colocações que formulo a V. Ex' ao tratar - dados no discurso que ora cometemos. Estamos
de uma questão de grande invergadura, mas com· plenamente convencidos- vice-Uder do Governo
que fomos, durante muitos anos, da parte econôa experiência de Parlamentar e, sobretudo, esta
mlca - de que a leitura do artigo, um pouco
conclusão da sua frase. Que para nos prepararchistoso, do eminente ex-Ministro Delfim Netto,
mos para a discussão da questão que vive a Nação
publicado nos jornaiS de domingo, devia ser posto
brasileira, que atuemos independentemente de
à cabeceira de multa gente para examinar os porPartidos politicas, mas no interesse e na salva-

O SR- VIRGIUO TÁVORA- Eminente Se-
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quês do endividamento e, mais uma vez, entende1
o que se fala levianamente em dívida extem.
nwn perpassar ligeiro de números, sem atir!-a sua composição. Muitíssimo bem lembrad•::omuitíssimo bem avisados foram os líderes de::·
partidos nesta Casa, quando constituiTam esta ,:_,~
missão, que esperamos ver aprovado por e::>~
Congresso, sobre averiguação da dívida extern.
não na latitude que todos diziam, masjustamt:~ ,;_
naquilo que nós solicitávamos ser e também <::.·
pressa pelo pronunciamento do nosso eminent
Senador pelo Espírito Santo, José lgnácio, ou <p_;
seja saber o que foi tomado lá fora, o que COI
isso foi produzido cá dentro as taxas que forwpagas.
E, se o Governo da NR, como dizem, quer s.tão translúcido, melhor serviço não poderá pr~-,.i.
à Nação do que justamente dar a publiddaC.
maior a tudo que realmente for averiguado. i
se veiificada que muitas das afirmativas aqui ~
tas, como tabus, caem por terra ante a verdaC.
absolutamente indiscutível dos números.

O Sr. Jarbas Passarinho -

Permite V.

i

um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- lamos Cüi~;
nuar, mas temos o prazer de dar o aparte ::
nobre Senador e nosso Líder, Jarbas Passarinh•

O Sr. Jarbas Passarinho- Agradeço:;:
rrieu querido colega Virgílio Távora--O- aj:)arte- qt:
me concede. O meu desejo é ser breve, m;;tenho muito medo disso. porque, de um mod
geral, a experiência nesta Casa me levou a v·
que quando alguém declara que vai ser bre-.
é porque vai demorar muito. Mas eu pretend
ser breve. Para salientar, primeira diferença cy_;
sinto entre o discurso admirável do Senador Jcf:
Fogaça e o aparte do nosso nobre colega r..
Ac:re. O Senador Fogaça fez wn chamament,
da COilSCiênda nacional para um problema Ql.;
_nos afeta a todos, enquanto que o Senador AJr.lÍzi,
Bezerra preferiu voltar-se para as velhas acr_!"'çôes aos vinte anos passados. Se estes vinte ancpassados tivessem sido tão ruins como S. Edisse, nós nao teríamos nos feitos da ecünürn:
hist6rica brasileira, o melhor resultado de solvêida nacional, exatamente em 1973. Em dezembr·
de 1973, nós tínhamos 6 bill".ões e 3.00 milhÓ·:
de exportações, 12 bilhões de divida externa, ·
bilhões de reservas líquidas e, portanto, o índic
de solvência, que representa a dívida externa !í<:p.
·da, dividida pelas exportações, dava menos C
0,9, o que significava que em 9/1 O de um an•
nós teríamos condições de pagar a dMda exterr
s6 _com as exportações. Ouvi o nobre Senad·:=
Tancredo Neves, quando já eleito Presidente C.
República, falar com grande ênfase que éramc.
a 8• economia do Mundo. Vejo o Presidente Seu
ney repetir isso. E esta 8' economia do Munt1•
foi exatamente uma decorrência desse cresc~
mento econômico que se deu eda lnodemizaç_~·
do País. A segunda década do processo de 19€·
é que foi atingida por um fenômeno univer$;:
todas as economias, todas elas foram abalad::;
pelo mesmo processo, que foi a partir do segund·
choque do petróleo, que se deu em todas as I""~=
ções do _Mundo. Muito diferentemente de 196:::
1963, em que a Nação brasileira caminhava pd1·
baixo e o Mundo inteiro prOgredia ec:Onomí..::mente. Portanto, s:e_)iamos discutir matéria dese
natureza, na hora em que se faz um apelo a•
congraçamento não estamos- nOs unindo. Vame
nos desunir e a bancada do meu Partido r!~·
pode evidentemente ouvir, sem um protesto, •
-desvio do chamamento à razão, até porque rr;.
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parece que não há razão no tipo de acusação
feita. Agradeço a V. ~ o aparte.

O SR- VIRGIUO TÁVORA - N6s é que
agradecemos a V. E;x9, nobre Senador Jarbas Passarinho, a complementação do que íamos dizer.

Não desejamos fazer essas comparações no
momento. Assumimos a mais integral responsabilidade por tudo que defendemos durante todos
esses anos. Temos a conSciência tranqüaa de que

fizemos o melhor que era possível para o nosso
Pais.
Muitas das obras que naquele tempo foram
tomadas como faraónicas, e o Nordeste sofre hoje

por não ter sido prosseguido no mesmo ritmo
algumas dessas obras faraónicas, como-TucUfuí:

o racionamento energético que sofre mostra hoje
a sua absoluta necessidade.

acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n9 2, de I 973, resolve nomear José Oliveira Anuodação, Márcía [.,yra Nascimento Egg, Séfgio Soares de Oliveira, Herivenilde Pereira de Andrade,
Neuza Regina Lucena Gaivão, Paulo Domingos
Pinho dos Santos, Rosa Maria Gomes da Silva
Nunes, Maria Regina Pellini Stein, Maria Corinta
Rabelo Neves e Maria Neusa de Castro, para o
cargo de Taquígrafo Leg(s]ativo, aasse "A", Referência NS-7, do Quadro Permanente do Senado
Federai, em virtUde de aprovação de Concurso
Público homologado em 24-3-87 e publicado no
Diário Ofldal da União de 26-3-87.
Senado Federal, 31 de março de 1987, -Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado
Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N• 110, DE 1987

Mas, numa hora de congraçamento, não iriamos, neste momento trazer para cá discussões
outras. Só queríamos dizer, ao Plenário, que quem
fala tem atrás de si, não o peso dos anos da
idade, mas atrás de si, um passado de coerência
e luta por este Pais. E quando se dirige a este
Plenário e faz este apelo, da mesma forma que
foi ele emitido em outubro de 1985 é porque,
dentro do seu raciocínio- que pode estar errado,
ninguém ê infalível - realmente a situação do
País e dessas que está a exigir de todos os seus
filhos, o máximo de entendimento, o máximo de
energia criativa para que, realmente, possamos
apresentar às nossas gerações futuras o exemplo
de um Parlamento digno que, face a wna situação
angustiante, não ficou mudo e quedo como até
agora: não ficou resumido, única e exclusivamente, a discursos de aplausos ou de ataques, mas
respondeu com apresentação e com a formulação de sugestões, aquilo que a Pátria pedia.
Lamentamos a ausência do nobre Uder, F ernando Henrique Cardoso, porque iríamos então,
conforme combinado, começar a discutir este assunto, que não queremos fazer, por uma questão
de rúmia gentileza, na sua ausência.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

ATO DO PRESIDENTE
N~" 108, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n'? 2 de 1973 e
revigorada pela Ato d~ Comissão Diretora n"' 12,
de 1983, e de acordo com o disposto na Resolução n"' 130, de 1980, e tendo em vista o que
consta no Processo n 9 005553/87~3. Resolve: autorizar a contratação sob regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço Senhor Lulz Felipe César Santos Passarinho de Paiva Menezes,
para o emp~o de Assessor Técnico, com salário
mensal equivalente ao vencimento do cargo
DAS-3, a partir de 18 de março de 1987, com
lotação e exerc[cio no Gabinete do Senador João
Menezes.
Senado Federal, 26 de março de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 109, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uSo das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38. e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com -a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n9 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n<? 012028-86~0. resolve autorizar a
transferência do seiVidor Célio Ribeiro Barbosa
SiJva, Engenheiro, Classe "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente, para o cargo de
Técnico Legislativo, Clãsse "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente, de acordo com
o disposto nos arts. 342 e 343 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela
Resolução n9 58, de 1972.
Senado Federal, 31 de março de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado

Federal.
ATO DO PRIMEIR0-5ECRETARIO

1'1• ~. de1987
O Primeiro-secretário do Senado Federal, no
uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, resolve:
Art. 1? É lícito ao Senador requisitar 1 (um)
Agente de Segurança ou Guarda de Segurança
para ter exercício em Gabinete que ocupe na Cass.
§ 19 O Senador, ainda que ocupe mais de
um Gabinete, s6 pOderárequísitar I (um) Agente
de Segurança ou Guarda de Segurança.
§ 2 9 O servidor requisitado, que não poderá
exercer atribuições diversas das inerentes ao seu
cargo, fará jus à gratificação especiaJ de desempenho e à gratiftcação pela prestação de serviço
extraordinário.
Art. 2_9 O disposto no caput do artigo anterior
não se aplica aos membros e suplentes da Comissão Diretora, que farão suas indicações, obser~
vadas as diposições do Ato n9 44, de 1983, da
Comissão Diretora.
M 39 Este Aro entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 26 de março de 1987._~ Senador Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário.

INSmGTO DE PREVIDeN:CIA DOS CONGRESSISTAS
20' Reunião Ordinária, realizada
em 12 de março de 1987
Aos doze dias_ do mês de março do ano de
hum mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
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horas, sob a presidência do Senhor Senador Nelson Carneiro e com a presença dos Senhores
Conselheiros Passos Pôrto, Nilson Gibson, Raul
Beffiado, Milton Figueiredo, José Ribamar Machaw
do, G.eraldo Guedes e Luiz do Nascimento Monteiro, reúne~se, ordinariamente, o COnseJho Deliberativo do lnstituto de Previdência dos Congressistas -IPC, a fun de tratar de assuntos diversos.
Uda e aprovada e ata da reunião anterior, o Conselho relata e aprecia os seguintes processos: a)
de awólio~doença: a Dina Timo Galvão VeJiasco,
Lúcia Santos T omelin, José Geraldo Lopes da
Costa. J~cira Leite Fortuna, Raul de Oliveira Coelho, Ana"- Helena Fagundes de Uma:, Francisco
das Chagas Pompeu Fortuna e Inocêndo Gomes
de Oliveira, b) de lntegra.Uzação de carência:
de Myrthes Bevilacqua Corradi, José Carlos Rapo-so P.itgundes Neto e Vasco Azevedo Neto; c) de
concessão de pensão: a Alberto Goldman, Amadeu Luiz de Mio G~ara, Antônio Carneiro Amãud,
Antônio Nonato do Amaral, Antônio Soares Dias,
Armando Souza Pinheiro, Augusto do Prado Franco, Carlos Augusto de Oliveira, Carlos Magno Duque Bacelar, CasildoJoão Maldaner, Gáudio Mo-reira Philomeno Gomes, Diogo No[Jl_llra, Elqujs~
son Dias Soares, ErrUdio Odosi Perondl, Emilio
Eddstone Duarte Gallo, Epitácio Cafeteira Afonso
Pereira, Evandro Ayres de Moura, Ewaldo Saramago Pinheiro, Fabiano Braga Côrtes, Fernando
Wdson Araújo Magalhães, Aávio Portel,;~ Marcmo,
FranCisco das Chagas de Vasconcelos, Francisco
Dias Alves, Francisco Ney Ferreira, Guidri Moesch,
HamiJton Xavie(, Hany Alzira Sauer, Herbert Victor
Levy, Horácio Ortiz, Israel Dias~Novaes, ltalo Conti,
Jairo Monteiro da Cunha Magalhães, João Agripino Filho, João Juarez Bernardes, Jorge Carone
Filho, José Carlos Mesquitã Teixeira, José Carlos
Raposo Fagundes Netto,José Penedo Cavalcanti
de Albuquerque, José Ramalho Bumett_da Silva,
Ladislau Cristina _Côrtes, Leônidas Sampãio Fernandes, Lúcia Daltro de VNeiros, Luiz de Goru:aga
Andrad~ Vasconcelos, Manoel Gonçalves e Silva,
Marcelo Caracas Unhares, Marcelo Machado Medeiros, Márcio José de Carneiro Macêdo, Max Freitas Mauro, Nady Rossetti, Nagib Halckel, Natal
Gale, Nelson Marchezan, Nelson Morro, Nelson
Simões Costa, Norton Macêdo Correia, Nosser
Almeida Tóbu, Octávio Cesário Pereira Júnior, Oly
Érico da Costa Fachin, Ossian Alencar Araripe,
Oswaldo Brabo .de Carvalho, Paulo David da Costa
Marques, Paulo Fernando Batista Guerra, Pedro
Chafic Germano, Pedro Paulo Hings Colin, Walter
de Assis Ferreira Baptista, Joacil de Brito Pereira,
João Alberto de Souza, João Gilberto Lucas Coelho, João Herculino de Souza Lopes, João Pacheco Chaves, João de Seixas Dória, _Joaquim dos
Santos Filho, Jorge Ferraz, José Alencar Furtado,
José Carlos da Fonseca, José Freitas Nobre, José
Hugo Mardini, Júlio Augusto Magalhães Martins,
M.atheus José Schmidt Filho, Osvaldo Sampaio
Melo, José Maria Magalhães, José Mário Frota
Moreira. José Ribamar de Faria Machado, José
Salvador Julianelli, Josias Ferreira Leite, Josué
Gáudio de Souza, Juarez Batista, Justimiano Au~
gusto de Araújo Trein, LázàrO José-de Carvalho,
Léo Mello Simões, Leome Menescal Selem de
Holanda, Octávio Omar Cardoso, Ubaldo Barem,
Vigolvino Wanderley Mariz, Benedi!:::to Geraldo Ca·
valcante de Vasconcellos, Therezinha Duarte
Sampaio, viúva de DUNal Sampaio Filho, Lygia
Barreto de Medeiros, viúva do ex-pensionista Renato Oímaco Borralho de Medeiros, Luiz Dias da
Silva e Leonel Amaro de Medeiros. Colocados
em discussão, foram todos aprovados por unanimidade. Em discussão o processO de Antônio
Modesto da Silveira, cujo relator designado, Conselheiro Milton Figueiredo, pediu prazo ma for para
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--~~--------------------------~~----~~--examinar a matéria, o que foi concedido pelo Senhor Presidente. Nada mais havendo a tratar, é
encerrada a reunião às dezessete horas e cinqüenta minutos. E, para constar, eu,
Züda Neves de Carvalho, Secretária, lavrei a presente ata.
que, depois de lida e aprovada, s_erá assinada pelo
Senhor Presidente.

21' Reunião Ordinária, realizada
em 20 de março de 1987
Aos vinte dias do mês de março do ano de
um mil novecentos e oitenta e sete, às onze hor~~.
sob a presidência do Senhor Senador NeJson Car-

neiro e com a presença dos Senhores Conselheiros Passos Pôrto, Nilson Gibson, Raul Bernardo, Gentil Humberto Barbosa e Lui1: do Nasci-

mento Monteiro, reúne-s_e, ordinariamente, o Conse1ho Deliberativo do Instituto de Previdência dos.
Congressistas -IPC, a fim de tratar de assuntos
diversos. üda e aprovada a ata da reunião anterior,
o .Senhor Presidente_inicia os trabalhos colocando
em discussão o processo de Antônio Modesto
da Silveira, com par&:er oral do relator, Cóilse:lheiro Milton Flgueiredo. A matéria é exau_stiva-.
mente debatida e o Conselheiro Raul Bernardo
solicita ''vista" do processo. A seguir o Senhor
Conselheiro Nilson Gibson relata o processo de

Sebastião Rodrigues de So_uza Júnio_r, com pedido de "vista" do Conselheiro Milton Figueiredo.
Em discussão o parecer, ficou deliberado que
a dec~são- ficaria adi~da para a próxima reunião
do- Conselho. Em seguida foram apreciados os
seguintes processos: a) de auxilio-doença: a
Leur Antônio de Britto Lomanto, José Bernardino
Undoso e Maria Barbosa de Almeida Sampaio
Féfreira; b) de averbação de mandato de Fausto
Auromir Lopes Rocha; c) de integrallzação de
carência de José Coiagrossi Filho; d) de contesgq _ll.e pensão: a Genny Sheimberg Bezerra Leite, viúva do ex-pensionista Edgar Bezerra Leite;
aos menores Luiz Sérgio Jordão Romariz Júnior,
Lulz André Romariz e Ana Luiz Romariz, requedda
por Luiz Sérgio Jordão Romariz, viúvo da ex-funCiOnária Edma Romariz; Nazaré Maria de Jesus
Dam~scen_o e Carmita Miranda deJesus,_por morte do ex-funciOnário_ Manoel Carlos Damasceno;
Maria do Brasil Jardim e filhos, por morte de Nilton
Souza Barbosa; a Sebastião Navarro Vieira Filho,
Sérgio Murilo Santa Cruz Silva, Theodorico de
Assis Ferraço, Tobias Alves Rodrigues, Vasco AzeVedo Neto, Vicente Fernandes Guabiroba, Vicente
de Paula Queiroz, Vwa1do BarrOs Frota, Walber
Souza Guimarães, Wildy Vianna das Neves, Wilson
d?J. Cos~_FalcãQ,-Wilson Vaz, Delson Scarano, Hé-

Iio Dantas, José Luiz Bac::carini, José Machado
Sobrinho, Pedro Jorge Simon, Pedro da Silva Cor"
rêa d~ O. Andrade, Rafael Gióia- Martins Júnior,
Raimundo da Cunha Leite, Rondon Pacheco, Pat.:li!lo O cera_ de Vasconcelos, Antônio Lomanto Júnior, Antônio Osva1do do Amaral Furlan, Benedito
Vicente Ferreira, Cesar Ca1s de Oliveira Filho, Gastão de Matos Mü1ler, Gilson Duarte de Barro.c;,
Helvídio Nunes Barros~ Jaison Tupy Barreto, José
Manoel Fontanillas Fragelli, José de Souza Martins
Filho, Luiz de Souza Cavalcante, Murilo Paulino
Badaró, Renato Cordeiro, Renato Loures Bueno,
Rômulo Gaivão de Carvalho, Sebastião Celso d.::
Carvalho, Adroaldo Campos Filho; Celso Fortes
do Amaral, Epitácio Bittencourt, Gabriel Hermes
Filho, Genésfo Vieira de Barros, João Valvite Pag~
nella, O.swaldo Cava1canti da Costa L. filho, Paulc
de Tarso Lustosa da Costa, PedroArthur Saritpalo:
Reinhold Stephanes e Sérgio Mário Ferrara. Colocados em discussão, todos_os processos forarn
aprovados por unanimidade. Nada mais havem:k:
a-tratar, é encerrada a reunião às onz_e horas ;:;
cinqüei:ltá ni.inutos. E, para constar, eu:
~ minulos. E,~ paia cOnstar, eu. Zilda ~:,;~. ~
de Carvalho, Seaetária. lawei a presente ata que. ck
pois de ida e aprovada. assinada pelo S.C·L·~·

Presidente.

